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UVOD.

liž za pobytu svého v Elblagu r. 1643 Komenský zván byl

od knížete Sedmihradského Jiího Rákóczi, aby uil filosofii na

škole v Blehrad Karlové na míst uitele svého Jana Jindicha

Alstedia, 1. 1638 zde zemelého. Vyzvání toho tehdá uposlech-

nouti nemohl, pijav díve již nabídku p. Ludvíka z Geeru.

Teprve když vykonal hlavní vci, k nimž se pro Švédy byl pro-

pjil, a pesídlil se jako zvolený biskup bratrský r. 1648 opt
do Lešna, mohl ponkud volnji se rozhodovati, a nebyl ješt

úplné propuštn od svého posavadního píznivce, a také práce

církevní mnoho asu mu zabíraly. Pokládaje vždy spisy didaktické

jen za úkol vedlejší, naproti tomu pansofii za hlavní svj pedmt
mínil se jí po vydání spis v Elblagu dokonených opt oddati.

když tu došlo ho pozvání optné od vdovy po Jiím Rákóczim.

Zuzany Loránttí, a to návodem Jana Tolnaje, vychovatele vévod
Sedmihradských, aby pispl radou svou k chystané oprav slavné

již tehdy latinské školy v Saryšskéin Potoku a pemny její ve

školu pansofickou dle myšlenek díve vyslovených.

Komenský, chtje zavdéiti se rodu knížecímu za ochranu

eským a moravským vystéhoválcm poskytovanou, jimž také na

panstvích knížecích hojné podpory sc- dostávalo, dle pání církve

své vydal se do Uher v kvtnu r. 1650, dokoniv v Lešn tisk

svých prací Elblazských, a stihl knížecí rodinu v Tokaji, kdež vy-

ložil strun své myšlenky o hmotných potebách ke zízení ta-

kové školy.

Došly pak všecky návrhy jeho souhlasu knížecí vdovy i syna

jejího, a hned ustanoveno vymoci mu propuštní z povinnosti jak

od p. z Geeru, tak i od církve a dáti mu uritý list povolávací,

v nmž vysloveno bylo, že neml býti vázán k povinnostem škol-

Komeníkf, fteíi Potocké. I
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skvrn, nýbrž jen k organisaci školy. Vrátiv se pak Komenský do

Lcsna pijal nabídku a v msíci íjnu vydal se s zetm svým

Petrem Figulein a Ur. Ad. Sam. Hartmanem na cestu, opativ

rodinu svou v Lešné v dom pro ni koupeném.

Uritjší nástin školy pansofické Komenský pipravoval snad

již v Lesn, než ješt na cestu se vydal, a vnoval jej hlavnímu

svému píznivci, Zikmundovi Rákóczi, na nhož pi svých pracích

nejvíce spoléhal, jenž však nedlouho sledoval dílo jeho, an zemel

již v druhém roce pobytu Komenského v Potoku dne 4. února 1 C52.

Znám jest nástin tento pod názvem Školy pansofické i tenástvu

eskému z pekladu Zoubkova (vyd. r. 1875).

V Potoku pidáni Komenskému na poradu o vcech školství

se týkajících ti mužové, a to editel oprav tch Ondej Klobu-

sický. první pastor tamjší František Vereci a Jan Tolnai. kteí

mli hlavn o vcech domácích zprávy mu podávati.

První úloha o které se usnášeli, byla dle pání Komenského

agenda ili podrobné záznamy všeho toho, co se pro školu pod-

nikalo. Zárove však odevšad naléháno na Komenského, aby ne-

mail asu úvahami a rozvažováním, než co by se mohlo hned

provésti, to aby vykonal. V tom ukvapování shledával také

pozdji jednu z píin nezdaru, že škola pansofická úplné nebyla

provedena, avšak nechtje odporovati konal, co nejprve mohl.

innost svou v Šaryšském Totoce totiž Komenský zahájil

dvma ema. z nich první ml dne 24. listopadu, druhou tyi
dni potom. První byla O vzdlávání vtipu (tuto . I ), druhá

O knihách (. II.) Když pak brzy potom zízena v Potoce tiskárna

pro potebu nov zizovaného ústavu, také tyto ei vydány tu

pod názvem

PRVOTINY PRACÍ ŠKOLSKÝCH
NA SLAVNÉM POTOCKÉM GYMNASIU,

jež pod ochranou nejjasnéjiiho a pevznešeného pána,

pana

ZIKMUNDA RÁKÓGZI.
vnuka, syna a bratra YineSenyeh kníiat Sedmihradských «úk6ciiúr,

a dédiCnóho pána Y<5»od»tvi Munkai-ikého «td., atd-

poalo se pemnovat i ve vétii a lepii.

Pi titulu bylo pidáno: Jan Siurm, svého asu bedlivý

opravte škol po Germanii, tak napsal o cíli a zpsobu opravy
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škol: Nadji se zíditi takové gymnasium, jehož by nikdo nemohl

nenávidti, le kdo všech nenávidí] nikoli s vtší prací pro uitele

než ped tím, ale sajist jak s prospchem daleko vtším, tak

s rozkoší udících se. Týž (dí) v pedmluv ke správcm škol : Školu

Lavingenskou*) urovnávám, aby byla jednoduchá a pímá, bez

píkrosti, bez míst neschdných a beze všech výmol. Ani úhled-

ných labyrint jsem nepipustil, které by bhu studií brániti

mohly.

K tomu pipojena byla tato pedmluva:

Vznešený Pane, milostivý Mus píznivce!

Týž stav, který skliuje lidi, pány vcí, tísní též i samy

vci lidské, že pi nich nic není stálého nebo tak pevného, aby

netuchlo a neochabovalo, nechytilo se ku pádu a posléze neupadalo.

Tak pevným zajisté zákonem na nás lpí naše smrtelnost a ná-

chylnost ku porušeni, jež ji provází, nemoci, zkáza, že, tná-U stále

se udržovati pokolení lidské, nejenom musí dobrodiním stíd-

mosti chránno býti od porušení, ale též, kdy žádné tak bedlivé

pée býti nemže, aby nemoci se nenaskýtaly, pomocí lékaství od

nemocí [musí býti] osvobozováno, a když konen zabránili se

smrti na vždy nižádným umním nemže
y

noví potom lidé musí

se roditi. Tohoto našeho stavu s námi všecky vbt-c vci naše jsou

úastny, tak že musí nejprve správn býti zízeny, a zízeny jsouce

peliv opatrovány, a sklesše moude opravovány, konené když

jedny po druhých hynou, nové býti tvoeny. To jest i osudem

nejslavnjších rod, obcí, království i samých církví. Nemohly se

tedy z obecného toho osudu vyjmouti (abych dospl, kam smuji)
ani školy, spanilá ona spolenosti lidské semeništ. I na n pi-

padá, že ss rodí a vzrstají a kvetou ; a opt churavjí a vadnou

a lékaství potebují', ale i že umírají a zdvihají se nové.

Když tedy na všech stranách povstávají, kdož s pobožnou

péí o to pracuji, aby vci kdekoli ádn zízené, a zvlášt obecn

zachovali, zkázou hrozící podepeli, zícené obnovili a na místo

*) Lauingen, msto ve Švábsku pi Dunaji, nedaleko Dilling.
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zniených postavili nové : v té vci pedevším poeorovati jest pra-

vici obecné božské Prozetelnosti, skryté zachovavatelky vcí od

zkázy všeobecné, a líbáním sluší ji uctívati; chvály pak zárove

zasluhují, kdož se tu propjují za nástroje dobroty božské, vcí

lidských po stránce kterékoli strážcové nejbedlivjší, lékai nej-

opatrnjší, správci nejmoudejší. Také kdož lékaství vyhledávají

proti nakažlivým nemocem a smrtem škol, jimiž, jak mnozí vidi

a naíkají, v našem století jsou sklíeny.

Dim v našem váleném a zuivém století, v nmž když po-

boueni byli ku vzájemné zkáze národové svta kesanského,

Musám vtšinou ohlášeno jest vyhnanství, nebo poboeny jich

píbytky, a kdož je mli myslí klidnou ctíti, ve víry jakési za-

hnáni ; tak že zdá se, jako by v pustinu vše se obracelo, aniž

snad v jiném století o nepoádcích vc školách tolik náky bylo

slyšeli, jako v našem pítomném. Proto chváliti jest, jakož jsem

pravil, božskou dobrotu, jež v horší stav klesajícím vcem našim

za podpory podkládá muže nkteré srdnaté, o zkáze té vc strachu

žijící a opravy pelivé, bud kterým dáno jest, že tu radou [svov]

nco mohou, bud kteí na to vynakládají pomoc, píze, vážnost,

bohatství. Do potu jich i Tebe pro Tvé zásluhy adíme, nejjas-

njší hrdino, a rádo slavit i bude potomstvo. Neb ac na vrcholu

moci jsi zrozen, skláníš se pece ku poradám tmto o školách,

nejen aby jinde pod panstvím Tvým ádn byly zachovány, ale

i o tuto hlavní, aby pod ochranou nejvznešenjší šlechtiny paní

paní Zuzany Lorántfi, knžny Sedmihradské, milostivé pani a matky

Tvé, potud pobožn byvši zachována a dchody byvši rozmnožena,

znovu byla povznesena a tak dkladn zízena, by za vzor bý
mohla. Za tím úelem také svoláváš muže uené a vyhledáváš jich

rad a o své zájmy s nimi se sdluješ, i samým svtlm poskytuje

ac svtla svého. A protože si peješ, aby na témž gymnasii s roz-

manitosti vci užitených pro život pítomný i budoucí uilo se

jazyku latinskému, zásobárn vší uenosti, spolenému tlumoníku

(Mercurius) národv evropských, pilnji a istji, až k ozdobnosti,

methodou lahodnjší než posud, a seznal jsi, že my týmiž sna-

hami se obíráme; i k nám ráil jsi se obrátiti nejprve prosted-

nictvím pátel, pak sám vlastni rukou a sepsáním listu, konen
i osobn. Ba i dobrotivému podporovateli po tolik již let snah

mých, slavnému p. Ludvíkovi z Geeru Staršímu, ddici ve Fins-

pongu atdM vejmi laskavý [ráil jsi] dáti list, jímž jsi žádal mého
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na as propuštní ku podpoe práv tohoto svého chvalitebného

podniku. Já tedy, co jsem po jeho vli již na devátý rok pipra-

voval a minulého roku chystal na žádost nejslavnjšího hrdiny

ze šlechty polské
, p. p. Krištofa Opalinského ze Bnina, palatina

Poznaského, ve prospch jeho Opalinského v Sirakov nedávno

založeného gymnasia a tím ve prospch mládeže polské, to také

již nabídnu a vnuji Tvé veleslovutné Výsosti pro Trou slavnou

školu Patokou a mládež uherskou, když to jak možná bylo nej-

lépe se poalo pizpsobovuti ! Úmyslem svým nic si nepedstíraje,

nežli že tak statený onen zápal ku povznesení dobrých snah zdá

se mi býti hodným, nc-li dstojným tak velikých ctnosti šttcem

ode mne býti vymalován (jiných bud to dílem, neb aspo jiné

doby), však aspo již veejn býti oznaen pro pítomnost vý-

znanou njakou deskou, že Tob pede všemi nabídnuto bude

k nahlédnutí, co za nepítomnosti Tvé {pod správou tch, jež jsi

nám zstavil za dozorce) poalo se konat i. Kéž dá Všemohoucí,

abychom T šastn strávivšího zimu v íši Sedmihradské šastn
Tebe s nejjasnjší knžnou matkou k nám se vracejícího s ra-

dostným uvítali jásotem. Amen.

V Potoku psal jsem 28. ledna 1651.

Nejjasnjší Vznešenosti Tvé oddaný v Bohu

Komenský.

V ei „O vzdlávání vtipu a Komenský vlastn podává vý-

et prospch, jichž nabýváme vzdláním, v ei „O knihách" pro-

mlouvá o hlavním prostedku k dosažení tohoto vzdlání,

o knihách.

Za obma ema položena byla rozprava „O škole latinské

trojtidni u
, kterou Komenský nejprve chtl zíditi, když na nho,

jak jsme svrchu pravili, naléháno, aby s pracemi svými pokud

možná brzy poal.*) Ti tyto stati vydány tiskem pospolu v lednu

r. 1651, jak patrno z íslování a z data pedmluvy. Dle složení

svého následují potom úvodní ei k otevení tí tíd latinských

(v našem vydání . III-V.), ale Komenský v úhrnném vydání svých

spis naped položil uebné knihy pro ty tídy, jež teprve pozdji

*) Rozprava ta v eském píekladé Zoubkov vyšla v „Škole a Ži-

vote" r. 1874, ve zvláštním otisku r. 1875.
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byly vydány, totiž Vestibulum (Peddomí), Janua (Brána), Atrium

(Sín).

ei k otevení jednotlivých tíd, pak menší rozpravy a ped-
pisy o mravech Komenský vydal potom v Potoce pospolu s ped-
mluvou p. Ondeji z Klobusic pod názvem „Pokraování ve škol-

ských pracích na slavném gymnasii Potockém. u

V sebraných spisech pipojil k tomu naped nkolik slov

„O pekážkách studia pansofického*
1

. Praví tu, že v Potoce záhy

poznal, kterak nebude mu lze dostoupiti vrcholu svých tužeb, a to

z píin, o nichž lépe pomleti. Poznával totiž, že pro snahy obecné

místa není tu, kde každý skoro rozumí a shání se jen po kouscích,

kde není trplivosti, aby se vykalo, až vc uzraje, kde lidé

rovnž ochotni jsou až i klanti se, jako kamenovatí, kdekoli se

ukáže u zbožovaného pedmtu nkterá stránka lidská. Seznal

tu Komenský, že nesnadno budovali vci, kde sotva dostaují ne-

vyhnutelné poteby k ádnému položení základ. Proto bylo mu
pestati na škole trojtídní, ale i tu bylo mu zápasiti s rozlinými

nesnázemi. První byla obyejná slabost lidská, že vcem obvyklým

pednost dávají ped lepšími. Proto sepsal e „Chválu pravé

methody" a veejn ji pednesl (pi otevení I. tídy).

Když pak opt zamítali text Brány (íkajíce: Na nám
úplné pojmenování vcí V Vždy nebudeme filosofy atd.), Komenský
chtje pedejiti tuto nerozmyslnost, pednesl jim e n O prospš-

nosti správného pojmenování vcí* (pi otevení tídy II.).

A když nkteí reptali proti studiu Sín a zavrhovali ozdoby

latiny, než jich ješt okusili (íkajíce opt: Na nám ozdob? vždy
nebudeme Cicerony), naskytla se mu tím píležitost promluviti

„O zdobném studiu ozdob" (pi otevení tídy III.).

Konen tupost vtipu, pi nkterých nesnesitelná, poskytla

Komenskému píležitost vydati knížku Fortiovu „0 zpsobe stu-

dia,'
1

již také poruil studujícím. Když pak optné to vydání

málo pomohlo, sám složil knížku „Fortius obživlý, ili jak lenivost

se škol vypudili". Sepsal též „Pravidla mrav" a ^Zákony školy

dobe spoádané9'.'*)

Konen aby mládež vším zpsobem piml k lásce ke stu-

*) Tyto ti spisky vydány v preklad Zoubkov mezi drobnjšími spisy

Komenského, v Praze r. 1870.
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diíin, sepsal ^Orbis pictus" a školské hry, poslední to dílo, vzniklé

v Uhích.

Pedmluva k eem zahajovacím pi otvírání škol, pipojená

patrn ke spolenému jich vydání, urena byla

„V pravd urosenému a v pravd v radách i skutcích hor-

lirému a slovutnému muži, p. p. Ondeji z Klobusie, nejvzneše-

ttjší knžny Sedmihradské rad dvrnému, všech Její Výsosti

v Uhích ležících panství mjvyššímu správci, Potocké pak školy

(dle vle vejjasnjší Její Výsosti) obnoviteli prvnímu * Sama
pedmluva byla tato:

Milostivý Pane!

Bojováním jest život lovka na zemi ! volá v bolestech Job

onen trplivý, netrplivosti jsa zachvácen a opt se útchou jakou-

koli povznášeje (kap. 7, v. 1.). Tato slova si nyní osvojuji, a vc
sama žádá, abys i Ty si je osvojil, muži slavný, ku pracím zro-

sený. Pro? Nemáme bojovali boj jediný také my, na právo i na

levo. Vždy poprvé máme boj spolený se všemi pobožnými ke-

sany proti áblu, srtti, tlu. Potom zápas nám jest s nepáteli

zevnjšími, zejmými protivníky; potom i se závistniky tajnými,

páteli na oko a falešnými bratimi, jakých zakusil David, Pavel

<i jiní. Máme také boj se samými nesnázemi povolání, které jako

zbrojné vojsko [jsoti], denn nás obléhající, kdožkoli nechceme

býti stíny lidskými, nýbrž lidmi, a nejen života užívajíce slab-

nouti, nýbrž používajíce ho také kvésti. Avšak talc bojovali nám
jest proti samým pohodlím Života, pokrmu, nápoji, spánku, aby-

chom jimi nebyli potlaeni, spíše žili. Také proti nemocem, jež

na nás opt a opt vstávají a denn na nás takka dorážejí.

Konen proti samé smrti, která na nás odevšad míí a potom
neoekávan nás poráží. A té vci mátne píklad nedávný, velmi

smutný, bolestný, jehož nižádnými slzami dosti nemžeme oželeti,

a to na velikém školy této a našem ochránci, pedasnou smrtí

ztíženém a se samého djišt slavných in nedávno vyrvaném

nejjasnjšnn a nejvznešenjším pánu, p. Zikmundovi Rákóczim atd.

atd. Jenž k velikým vcem že byl zrozen a osudem uren ke

spáse národ, jakož nejen my sami jsme byli pesvdeni, nýbrž

touto sladkou nadjí jsme se kojili s mnohými cizinci sousedními
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i vzdálenými
;
proto ztráty tak veliké neželínie sami, nýbrž v nácích

svých nesíslné množství máme úastník, všecky zajisté moudré

oeeovatele vcí, kteí védí, že duchové herojští jen zídka se

rodí, jen s obecnou újmou se ztrácejí. Nestalo se tedy JEMU
zle, jenž rychleji než se nadál, zmiv oceán nehod zanesen byl

v pístav vnosti,, vešel v království blažené a nalez šastný

konec boje svého pidružen jest ke sboru vítzoslavících
;

nýbrž

my snášíme pokutu za své híchy (a neodvrátí-li milosrdný Bh,
snášeti budeme), pozbyvše tak velikého vdce v boji svém. Než

protože Pánu Bohu se uzdálo k odpoinku vyvolati od prací to-

hoto našeho Herkula vojsk, budiž v POKOJI! a jméno jeho

v BLAHOSLAVENSTVÍ!
Vracím se k nám bojujícím. Jako v bitvé, když padají ta

a onde jiní a pni, ba i sami vdcové, nesluší proto ostatním

odhazovali zbran a dávati se na útk, spíše pibíhati a hned

vyplovali mezery a proti dorážejícímu nepíteli nové vrhati

náspy nejudatnejších prsou ; tak musí se díti ve spoádaném šiku

jiných prací, aby na místo nkterých odstupujících nastupovali

jiní, až by se vybojovaly hráze pekážek a dosáhlo cíle žádaného

dobra, o jthož dosažení se namáháme. Dobe tedy jest, a právem

z toho Hoha chválíme, že v úmyslu o obnovení této školy pobožn
a horliv poatém neustávají, kterýmž na tom záleží, akoli onen

náš Joziáš, pobožný oprávce církve a škol, v Megidd podhhl.

Uznáváme zajisté, že Bh to jest, jenž mysl nejjasnjší knžny t

živitelky naši rejlaskavjší, tok utvrdil, že i v zármutku samém

(a když se zdálo, že, tisícem dýk proklané srdce mateské bolestem

podléhá) pece ráila vepomínati na školu, o povznesení jejím

rozhodovali a takovými úsilnými žádostmi o urychlení vcí Tebe,

Pane, k ráznosti povzbuzovati, ba i nás listy pátel ráila zra-

zovati od poklesání v horlivosti, pomocnou ruku nad obyej nabí-

zeti; kteroužto pobožnost nech odplatí ten, jehož sláv zde obtovati

chce vznešená duše. Aniž mlením jest pominout i. že i sám nejjasnjší

kníže Sedmihradský (jemuž dobrotivý osud pekati dal a kéž

by žiti kázal) mezi jinými starostmi, které takka již ddictvím

na nj pešly, dobrotiv podnikat i ráí také péi o tuto školu:

uiniv nedávno bedlivou otázku o našich pokrocích skrze posla

svého, veleslavného p. p. Jana Kemeny, hlavního vdce vojenského

v íši Sedmihradské, a dtklir vybídnuv nás, abychom nelenili.

Jest Ti to dobe známo, Pane; vždy jsi byl pi tom, a ást po-
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vzbuzení byla urena Tob. Avšak i my dobe víme, sama že

k tomu se sklání ctnost Tvá, cokoli re prospch školy, církve

a vlastí vymyslili se mže, lu že nieho nepomíjíš. Proež majíce

T, urozený Pane, za dozorce pedního a povzbuzovatele stálého,

abychom T zárove mli svdkem vrným, že neochabují pée
naše o povzbuzování myslí, pokud lze (ntbof pravil jsem i díve

i nyní den po dni pevnji se v tom utvrzuji, že tento základ

opravy položití jest na tomto míst, aby odstranna byla, možno li

vbec njakým zpsobem, zastaralá myslí zmalátnlost), hle peu-

jme o to, aby vytištny byly nkteré vci nedávno zde vykonané

a jichž prospch ješt bude vyžadovali, nejprve aby pamt vcí

tch zstávala pro pobdku tm, kdož nás budou následovali.

Potom, abychom r jasném svtle uložili, jaké jsou ty vcí, j*ž od

nás právem oehávati se mohou dle rozvrhu jednou uinného, jen

když rázn konali budou povinnost svou, kdož povoláni jsou to

konat. My zajisti; Iteí povoláni jsme, abychom práce toliko

radou svou podporovali, a již nazpt jsme voláni ku pracím doma

nás oekávajícím, pes meze rady postoupili nemžeme; vykoná-

váni sviti jest jiným dle starého onoho výroku, práce že nále-

žejí mladíkm, rady starcm. Vím, že se mže namítali, snáze

že jest rady dávati než je provádti. Než není to vždy pravda,

asto pouhá výmluva lenivosti. Nechtní je píinou, nemožnost

se pedstírá.

Pi této píležitosti nemohu se nedotknouti, kde jsem postehl,

že vc potud vázla, a kde vidím, že posud vázne, i bojím se, že

bude váznout i, neodstraní-li se pekážka. Nejprve totiž pamatuji

se, že jsem zrazoval zavádní nové methody do tíd, než by uchy-

stány byly nástroje, knížky nové (protože jsem dobe vdl, že

nesnadno jest zizovati šik po zaátku bitvy), ale nebyl jsem v tom

vydyšen. Váznutí však j>n' poátcích (které se pihodili musí

každému umlci, poínajícímu díla bez náležité pípravy nástroj)

pináší 2>ochybnost o pokroku. Avšak tato nesnáze již již bude

odstranna, když ke konci pivedeny budou s pomocí Boží nástroje,

jichž snadné, lahodné a k prvnímu vzdlání pevn prospšné uží-

vání oit ukáži.

Vtší pekážkou v dobrých pokrocích jest a bude, neodstra-

ní-li se, že pro tídy latinské posud neustanovují se uitelé, kteí

by JEN TO KONALI, stálí totiž a kteí by sebe a práci svou

zasvtili Bohu a církvi k službám na tomto stanovisku, aby po-

li
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chopíce jednou zákony praví- methody, stálou praksi je provádli,

nýbrž voli se ze sboru studujících, nikdo neuvije pes rok vytrvali
\

jaká tu pi tom muže býti nadje? Sotva poal s pokusy prakse

vyuovací, každý opustí úkol svj. aby na jeho místo nastoupil

nový k novákm vdce, i sám jsa v method novákem. Co,

prosím, takto zakládáme, než nové pokusy ? ZvkíM když skoro

nikdo se tu nedává použivati le bezdky (g lolik-i pokus to již

patrno) ; zdaž tu nepipadáme na známou onu prpov. Bezdnými
chrty tžko zajíce uštveš? A' tomu pistupuje, že tito dobí takto

k uitelování odsou,zrní jinoši nepracují zcela pro žáky, než pro

sebe; vždy všickni navštvují tení veejných prnfessor, pi ni-

žádných cvieních nechtjí býti nepítomni, jrn v hodinách jtrásd-

ných do tíd vstupují a peplnni jsouce výklady svými cizí ony

vd, jež se žáky jim konat i jest, konali mohou toliko zbžn, po-

vrchn, mimochodem (nebo mysl nkolika vcmi napjatá menší

jest k vcem jednotlivým), kdežto picne tyto uitelské starosti ce-

lého vyžadují lovka, kde nžným vtipm ústa, ruce, mozek, srdce

utváeli a petváeti jest. Nebo která z tch vcí zbžn konati se

mže? Který léka nemocné léí mimochodem? Lékaství nepro-

spívá, ncprodlí-li, praví Seneka.

Nejvtší však dobré nadje závorou jest, že se tu nikdo ne-

oddává životu uenému, nýbrž jiné vci za cíl mají, ze skol sp-

chají, studií jen okusí, jako pes vody z eky (canis de Nilo),

a prchají, spokojujíce se. že ve vdách a i latin jen se omoili.

Naše však methoda veškera je vcná a k vcnému vzdlání sm-
uje, toužíc utváeli nikoli papoušky, žváe slov, nýbrž lidi, vcí

mocní: Tak že zbývá jedna z obou vcí, bud! i vaše vtipy aby se

pizpsobily tomuto pravidlu, totiž plným zákonm lidskosti, neb

jiných bude jim vyhledávali pistev vzdlání hrubšího, jež nicmén
pece také vtší než posud uhfasenost ped sebou mají a snáze

vplývají a v kratší dob bh studií dokonávají. Nebudu-li se tam

moci sk'oniti, pece budu mocí vaše pedcházeti vrnou a dobrou

radou (jest zajisté na snad), uiinno-U bude urení té vci. Já
mezitím tkáni vo jpri-até dále tkám a zizuji latinskou trojtídní

tak, že ugnati se mže, k vyššímu vzdlání cesia že jest ražena,

bud že na ní mysli vašinc budou chtiti pestátí, bud že nebudou.

Prospje, že se to tak vykonalo, nejen jiným, ale konen i vašim,

až po úplném sestrojení lejiši methody studií seznají, k jak krásným

a žádoucím cílm to smuje a jak jistými prostedky k tomu
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vede a jak nisátné. v tom není nesnáze pro ty, kdož roeumtti

chtjí. IWi zachovej nám mír! a Jejich Výsosti a s nimi Tebe,

musí slovutný

!

Toho peje

M. Ií. M. ureny
Léta lb')2, 1. eina. Komenský.

Po školských lirách Komenského, jež dokonal nedlouho ped
svým odjezdem z Potoku, nastával mu návrat do Lešna. Proež

rozlouil se zvláštní eí ke škole a svým píznivcm (tohoto vyd.

. VI.), k níž v sebraných spisech v pedu pidává tato slova:

„Když za souhlasu dokonány byly tyto hry (sbíhali se totiž i z dáli

šlechticové a knží, na konec pak i sama nejjasnjší knžna se

svým dvorem a sborem pítomných magnátu ráila býti pítomna

a dala hru provozovati na dvoe hradním), odejiti mn bylo, kam

jsem nazpt byl povoláván, do Polska, a rozlouiti se s Uhry ve

valném shromáždní týchž hostí. K tomu pohádali mne hlasové

nkterých muž, obávajících se, že po mém odchodu tato cviení

potuchnoii; nejen abych eí na rozlouenou je oživil, ale i roz-

právku tuto hned vytištnou za pobdku zstavil. Což se i stalo,

a to tímto zpsobem."

Následuje potom e na rozlouenou.

Z peklad eí tchto první tyi pocházejí od zesnulého

editele Fr. J. ZoubUa, poslední dv peložil poadatel tohoto vy-

dání, poopraviv také tu onde peložení Zoubkovo, kde jednalo se

o bližší pimknutí k originálu latinskému. Ve svých pekladech

vlastních ídil se podobnými zásadami jako zvnlý Zoubek, dbaje

pedevším jasnosti a srozumitelnosti.

Úprava tisková poízena úplné dle vydání originálu v sebraných

spisech didaktických, aby také po této stránce vyhovlo se úmyslm
spisovatelovým. Kde jaké slovo pro srozumitelnost pidáno, také

vyteno typograficky (lomenými závorkami
|

j). A tak doufáme,

že peklady znamenitých tchto eí v osvžené podob a doplnny

v celek dobe poslouží eskému uitelstvu ku poznání innosti našeho

arciuitele ve prospch národa, jemuž osud štastnjší popál pímo
tšiti se z jeho laskavé pízn na vrcholu tvoení paedagogického.

Xa Král. Vinohradech, o hod boží vánoní 1893.

Dr. Jan V. Novák.——— li*
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M o vzdláváni vtipu,

mluvená ve vtší síni školy Potocké dne 24. listopadu 1650.

Nového na divadle svém vidíte lovka, vy, kteíž i mn
novým jste divadlem. Nebo že novým býti se vidí, ukazuje

neobyejný jakožto k vci nové sbh netoliko muž ctihodných,

veleosvícených a veleuených, než i vznešených, veleurozených

a slovutných z tohoto místa i z okolí.

Divíte se, tuším, pítomnosti lovka, jejž že byste mohli

spatiti, na mysl vám nepipadlo: divím i já se jí, protože ani

mn [na mysl] byla nepipadla. Co tedy ekneme s obou stran,

že se pihodilo ? Snad to, co byl ekl básník komický : „Bohové

nás lidi mají jako mí, házejí, kam se jim líbí" ? Nebo spíše co

dí prorok : „ Vím, Hospodine, že není v moci lovka cesta jeho,

aniS jest v moci muše toho, kterýs chodí, aby spravoval krok

sn)j* (Jerem. 10, 23.)?

Mé zajisté myšlení a jiných se mnou úmysly jinam od

nkolika již let byly obráceny; avšak ejhle, jinak zídil kroky

naše ten, který ídí všecko! I zdržev nás od západu a od severu,

k vám východanm jiti nám kázal ! *) Když totiž nejvznešenjší

knžna Sedmihradská a paní krajin Uherských, pí. Zuzana Lorantfi,

z hrdinské horoucnosti k rozmnožování slávy boží chtjíc toto

Potocké, hned od prvního reformování církví v tomto království

slavné gymnasium, hlavu Uherských škol pravovérných, rozšíiti

a v lepší zpsob pivésti, i nás ke spoleným poradám o díle tak

zbožném a nesnadném listy nejmilostivjšími, tikrát optovanými,

s nábožným úmyslem vyzvati ráila. Já pak proti povolání tak

božskému (jež za povolání božské uznali ti, jichž vle a svolení

') Myslí tu Komenský na Švédy, kamž by byl po r. 1648 snad bez

velkého již zdráhání se odebral, a na Holandsko.

KomonKký, ei Potocké.
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vyhledávati náleželo, a k nmuž já sám v sob z vle boží napo-

mínán byl jsem pudem mimoádným) vzpírati se nemohl jsem,

abych na as sem odejda, nezkusil, co by skrze nedostatenost

naši chtla zpúsobiti pravice toho, jenž k dílm svým obyejné

užívá nástroj ped tváí svta nepatrných

Kéž však bych netušil dle klamných znamení, co tuším, že

tu potvrzuje se ono staré povdní: Bh rovné k rovnému -pi-

vádí. Nebo i vím, že já, ponížený služebníek Kristv, chatrnost

svou opravdov poznávám, i pro ni sklíen jsem, i vím, že po

jiskikách svtla, jež nám v této podnebeské škole postaveným

s nebes sesílati neustává Otec svtel, s toužebností vkol se ohlížím,

a když sesílány bývají odkudkoli, s vdností je zachycuji ; u vás

pak rovnž také již poínám poznávati, že pociováním nedoko-

nalosti své dojati jsouce, touhou po lepší, pravjší a plnjší vzd- .

lanosti celí jste zaujati. Z ehož mi dobrá vzchází nadje, že od

tužeb v tento zpsob spojených nebude vzdálena píze toho,

který mužm tužeb a bojícím se jeho, jakoš i pokorným pislíbil

milost svou a ukáeání cesty své (Dan. 9, 23. Žalm 25, 10. 13.

15.) Nuže, Uhi moji milí, nadje má, smýšlejme dobe o Pánu
a v sprostnosti srdce hledejme ho ; nebo dobrotivý jest duch mou-

drosti (Moudr. 1, 1. 6.): milující ji ona miluje, a kteíž jí piln
hledají, nalézají ji (Písl. 8, i7.). Abychom pak jí samé již

poali hledati, když já ped tvá vaši dnes po prvé pedstoupiv,

k vám promluviti mám : nuže, s myslí bdlou pi ei mé trvejte

a mne o vci nám vespolek nejvýš potebné mluvícího laskavé

poslouchejte. Piiním se s pomocí boží, abyste nelitovali, že jste

mne vyslechli.

A což pak bude, co by i vás, tak etného posluchastva,

dstojným a tužbám našim vespolné píhodným býti se vidlo,

a co by posléze nám všechném nejvíce posloužilo ku povzbuzení

pelivé úvahy o provádní vci, do níž se dáváme? Obral jsem

si myšlenku místu, asu i osobám pimenou, kteráž mi dle

poskytnuté od Jich Výsostí píležitosti pod rukama byla vzešla,

*) Komenský uvázal se v reformování školy Potocké, byv za to žádán

a k tomu zván od mužft v církvi a ueností v Uhrách vynikajících, a jak tuto

se doítáme, pozvání to tikráte bylo optováno. Než se na cestu vydal,

bylo mu hledati svolení starších Jednoty a p. Ludvíka z Geer, pro nhož
potud pracoval.
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o vzdlávání vtipu.

O emž abych k sláv boží, i ku poctivosti tch, kteí

nám velí, abychom prozatím myšlenkami tmi se obírali, i k lep-

šímu pokroku svému i vašemu, jakož i ve prospch vci samé
promluvil, umínil jsem poákem vyložiti

:

Prvé. Co jest vtip, a co vtipu vzdláváni.

Druhé. Která toho vyžaduje poteba, aby vtip nikoli jako

houští lesní nebo jako odlehlina poušt nezstával nevzdlán, než

ahy jako v zahradách trávníky, vinice a sady bedliv byl vzdláván.

Potom. Jak by takové vzdlávání v celém národ nkterém

zízeno býti mohlo, jmenovit, zdaž ve vašem národ nenamítly se

píiny chopiti se myšlenky o njakém obecnjším, plnjším a lepším

vtipu vzdlávání.

Konen pak. ponvadž netoliko píiny tužby, než i chvíli

píhodnou zde uvidíme, bude pidáno: pro práv nyní a pro
v tomto míst a pro skrze nás pítomné beze všeho dalšího od-

kladu a ekání jiných chvil píhodných žádoucí to dílo v nej-

svtjší jméno boží poít i sluší, a jak.

To poadem vyložíce, a pokud možná v nejvtší krátkosti,

Bohu, a tm, kteí tu na míst božím jsou, celou tuto vc s ná-

božným a vroucím páním a prosbami poruíme.

Slovo vtip na tomto míst nám znamená vrozenou onu sílu

duše naH, skrze kterou jsme lidmi. Totiž sílu tu, která nás, již

jsme uinni byli obrazy božími, kteíž zrozeni jsme k rozumní
všem vcem, z rozumných k lepších vcí volení, volených pak

úsilím pidržování a dosahování, s dosaženými posléze dle vle

nakládání a užívání, a tudíž k nejbližšímu pipodobování se

Bohu íjenž všemu rozumí jasn, ve všem vli má svatou, všecko

koná mocn a vším vládne slavn), k romu ke všemu nás zp-
sobnými iní. Chcete o tom slyštti podrobnji? Slyštel

Vtipu lidského jsou ásti tyi ili stupn, ili schopnosti.

První sluje mysl, vcí veškerých zrcadlo, s rozumem, všech vcí

závažím a vahou živou, s pamtí konen, vcí zásobárnou. Na
druhém míst jest vle, rozsudkyn, volitelkyné a velitelkyné všech

vcí. Po tetí jest schopnost pohybná, vykonavatelka všelikých
v

rozkaz. Konen ec, všecko všechnm vykládající. ty tch

inností tolikéž jest v tle našem hlavních sídel a ústrojí: mozek,

1*
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srdce, ruka, jazyk. V mozku totiž dílnu Mysli s sebou nosíme

.

v srdci Vle královna jako v paláci svém obývá; Ruko, nástroj

piinlivosti lidské, véd podivu hodných jest robitelkou; Jazyk

konen, umlec v mluvení, mezi myslemi rozlinými, v rozli-

ných tlech uzavenými a od sebe odlouenými, poselství vyko-

nává a více lidí k radám a k dílm spoleným spojuje. Tak nás

sformoval Tvrce náš; tak tmito tymi stžejemi strany men-

šího svého svta uzavel 3
) ; tak my veškery úkony obrazu božího

v sob vykonáváme! Mysl zajisté, ilostí svou proletujíc nebesa

i zemi. rozumem podrobuje si všecko, soudností rozeznává všecko,

v pokladnách pamti ukládá všecko. Vle svobodou svého roz-

suzování ze všeho si vyvolujíc, cokoli se jí líbí, odmítajíc, cokoli

se jí nelíbí, ve všem panování své provozuje. Ruka, následujíc

pedpis mysli a vykonávajíc rozkazy vle, nová díla vyvozuje,

jenom že nových svt nemže sestrojiti. Jazyk konen, co bylo

myšleno, mluveno, inno (anebo také co myšleno, mluveno,

inno býti má), kdekoli teba pesuzujíc a barvami svými ma-

lujíc, svtlo ze svtla rozsévá, rozmnožuje a od jednch k druhým

penáší 4
).

Porozumíváte tedy, pelaskaví posluchai, že vtip v nás

jest to, skrze nž jsme obrazem božim, t. j. malými bohy, lidmi.

Již tedy, co vtip vzdlávali jest, to myslím, zcela jasné býti mže.
Jako totiž íká se o lovku, že vzdlává roli, zahradu, vinici,

umní nkteré, nebo konen tlo své, týmž smyslem vzdlávej

i ducha svého ili vtip svj, pizpsobuje totiž a pipravuje každou

tu vc k užívání svému, ji tak poádaje, oste, hlad, ozdobuje,

aby se hodila k úelu svému, osvdujíc píhodnost svou co nej-

lépe samým užíváním. Tak jmenujeme roli, zahradu, vinici dohe

vzdlanou, která mnoho dobré úrody a ovoce vydává; umní
vzdlané, které zrun a ozdobné díla svá provádí; tlo vzdlané,

3
) lovk pedstavoval tilosofiu starým svt pro sebe v maléru (mi-

krokosmos).

*) Slova latinská, jichž Komenský na tomto misté k výkladu innosti

duševních, více enickému než psychologickému užívá, jsou: Ingeniuui, vtip

(vtipný mže býti i nevzdlaný). Partes, gradus, facultates : ásti, stupn,

schopnosti: 1, Mens, mysl: a) judicium, soudnost (rozumnost), b) memoria,

pamt. 2. Voluntas, vle. 3. Facultas motiva, schopnost pohybovaci. 4. Sermo.

e Harum functionum sedcs scu organa, tchto inností sídla ili ústroji:

1. Cerebrum, mozek. 2. Cor, srdce. 8. Manus, ruka. i. Lingua, jazyk.
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které jest uhlazené, sliné, zdravé barvy a k úkolm obratné.

Vtip tedy vzdlán bude : prvé, když zpsobným uinn bude

mnoho mysliti a všude byste pronikatij druhé, když zkušenost

míti bude, mezi vcmi a vcmi bedliv rozeznávati, vci dobré

všude voliti a o n usilovati, zlé všude míjeti a jim se vyhýbati;

tetí, když bedliv bude, aby díla vydával nejspoádanjší; tvrté,

když bude umti krásn a jadrn mluviti, aby svtlo moudrosti

výborn bylo rozléváno, a tudíž aby i vci i mysli krásn byly

osvcovány.

Chceš tedy poznati lovka dobe vzdlaného: Pozoruj jeho

inní, chování, mluvení i mlení; rovnž jeho chzi, sední,

držení tla, oi, ruce i každikou jeho vc: všude slušnost

a slinost a milostnost prokmitne, se všech stran bude si podoben,

všfcek Švarný a uhlazený. Chceš, aby se dal do práce? Všecko

mu pod rukama plynouti bude, protože pi všem opatrn a po

zdravém naped uvážení si povede. Chceš, aby promluvil? Dovede

0 kterékoli vci rozprávti obratn, nejsa nieho na škodu nepo-

védom. A naopak, když sluší mleti, umí mlení tak mírniti opa-

trností a slušností, že i od mlícího nemu se mžeš nauiti.

Když s lidmi obcuje, lahoda uinná; udá-li se mu kdy šiti mimo
lidskou spolenost, nikdy není mén sám, nežli když jest sám, jsa

pln dobrého myšlení a potšení v sob samém. V pohodách

1 v nehodách života tak se chová, že vc sama bývá svdectvím,

kterak rozdíly vcí zná a dovede rozeznávati užitené od neuži-

teného. A což daí-li se mu všecko dle pání? Nevynáší, nena-

dýmá, nevypíná se. Což potkává-li jej zármutek? Zstává týmž:

netone, neviklá se, nezoufá. Krátce : kdo moudrý jest, k mravm
nesíslným se hodí, dí básník

;
my pak díme : Kdo moudrý jest,

k pracím {a píhodám) nesíslným se hodí.

Kdyby pak bylo popáno spatiti celý národ dokonale vzd-

laný, spatili bychom všecky lidi aneb aspo vtšinu takových,

jak jsem vylíil osoby jednotlivé. Chcete-li, abych vám to hojnji

vyložil, vyložím klada veskrz proti tomu opak toho, co pi ná-

rodech nevzdlaných, a jak íkají, pi barbarech 5
) shledáváme.

*) Barbai sluli flekám všickni, kteí jiným jazykem mluvili, než oni.

Ponvadž pak ekové jiných národa skuten byli vzdlanjší a sami s brdostí

toho sob byli povdomí, jmenovali s opovržením národy jinojazyné barbary,

menši vzdlanost neb surovost za známku rozeznávací jim pikládajíce.

Tepn když ekové od ímanu, kteí vzdlanost jich byli pijali, byli pod-
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i;

1. Lidé vzdlaní v pravd lidmi jsou, t. j. lidští dle mrav

:

barbary bud zvíecí surovost ohavnými, nebo hovadská divokost

ukrutnými iní, tak že pi nich kromé podoby lidské (a že mluví,

nevou) sotva co lidského shledáme.

2. V národu dobe vzdlaném, k poádku-li zetel obrátíme,

jejž ve správé obecné i soukromé zachovávají, všecko jest na zpsob

hodin, v nichž, pohne li se jedno, pohne se všecko, když koleko

táhne koleko, a to dle potu, míry, váhy. U barbar vše jest

jako nevázaná košata, vše písek bez vápna.

3. Všimneme-li si vzájemných služeb, ve vzdlaném národ
ršickni slouží všechnm, každý na svém míst dlaje, co jemu

i jiným ve prospch jest. U barbar nikdo sebe ani práce své

podle jiného neídí, všecko dje se o sob zvláš, tedy se vzá-

jemnými pekážkami a zmatky.

4. Vzdlaným národm všecky živly na svt jsou podrobeny,

ba ani vnitnosti zem nemohou ped nimi skryti poklad svých

(kovy, drahé i jiné kameny atd.). Pro nevzdlance jest všecko

marné; neumjí ani podmaovati pírodu, aniž prsou jejích ssáti,

ani kdyby dary své sama ze sebe vydávala, jich užívati. I nej-

lepší podnebí, nejúrodnjší pda, eky ku plavb nejpíhodnjší

zstávají bez užitku, jakož mezi kmeny americkými, na zpsob
zvi hrubým živobytím žijícími, vidéti jest.

5. Vzdlaní národové nedopouštjí, aby kus pdy zahálel,

ani aby látka jaká bez užitku zmaena byla: deva a dívka,

kameny a kaménky, i písek a bláto z ulir. odvážejí a k jistým

potebám obracejí. Mezi nevzdlanci všecko nevzdlané, neisté,

špinavé, hnijící a hynoucí spatíme.

6. Proež u nich i nejpustjší povahou svou krajiny, nic

krom písku, nebo skal, nebo bahen a moál nemající, tok vzd-

lanými se stávají, že ráji sc podobají, U nevzdlaných i kraje

podobu ráje mající (kde nebe se zemí, jak by myslil, se zasnou-

bilo) neistotou se pokrývají a píjemnosti pozbývají.

7. Odtud jde, že vzdláni národové netoliko potebami života

všelikého zpsobu oplývají, než i všelikého pohodlí nazbyt mají,

manni, ímané svtovládní byli z barbarství vyati, ímané pak toliko Hi-

spany a Gally jména barbarského sprošovali ; tak jim barbary sluli zvlášt

Germáni, kteí ve stedovku v lno kesanství brzy byvše pivedeni a d-
stojností císaskou ozdobeni zvlášt sousedy své slovanské, jimž víru i panství

své vnucovali, za barbary pokládali.
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ano i rozkoši, kdežto nevzdlaní sotva tolik mají, aby život opa-

tili, potravou syrovou na zpsob hovad se uživujíce.

8. Vzdlaní také, pamatujíce na budoucnost, opatují se

potebami života i pro nahodilé píhody, kdyby neúroda obilí,

vpád nepátelský, rána morová neb jiné nemoci nastaly, aby proti

nim v as mli sýpky, zbrojnice, lékárny dobe zízené. U barbar

0 živobytí, zdraví, bezpenost žádná není rozumná pée: žijí ode

dne ke dni, od píhody ku píhod; nerozvážné a nahodilé u nich

všecko.

9. Vzdlaný národ i oblekem slušným a sliným slinost

mysli ukazuje, když všickni i jednotlivci, mulí i velcí, urození

1 neurozeni, když ne skvostn, aspo istotn se odívají, kdežto

nevzdlanci bud nazí nebo polonazí, otrhaní nebo rozedraní, špi-

naví neb pokáleni chodí.

1 o. Dobe vzdlaný národ má krásná msta lidnatá, umním
naplnná] národ nevzdlán)* má místo nich pustiny, a jestli nco
msteky nazývá, jsou to jen chatre a to špinavé.

1 1 . Vzdlaní své okresy a v nich msta, vesnice, domy

a rodiny jednotlivé i sebe samy posléze svazky zákona v mezích

ádu zdržují, že z nich vyboiti bez trestu nikomu nelze. Mezi

nevzdlanci nebo nepravé vzdlanými svévole místo svobody bývá,

ehokoli se jim zachce, toho se odvažují, bezuzdní jsouce ke

všemu.

1 2. Proto jest mezi onmi jisto, bezpeno, pokojno a tichounko

všecko, u tchto pak krádež, loupež, násilí panuje. Proto nikde

pravé bezpenosti, úklad a hrz plno všecko.

13. V národ prav vzdlaném ani pi sedlácích selských

nezpsob není; tak ušlechtilostí mravv ozdobeno jest všecko. Mezi

nevzdlanými vsak i mšáci jsou sedláci; i mstský mrav nic

nežli uinný venkov.

14. Lidé vzdlaného národu ku píchozím jsou pívtiví,

nepovdomým cesty laskav ukazují, tm, kteí k nim zavítají,

lidumilnost prokazují, stehouce se, aby jim neuinili jakéhokoli

nepohodlí. Barbai lidi neznámé bu od sebe odhánjí a zapla-

šují, nebo ped nimi utíkají sami, neb aspo chováním zamra-

eným od spolenosti své je zastrašují.

1 5. U národ dobe vzdlaných lidé zahálivi a zdraví

žebráci nijak trpíni nebývají) není jich mezi nimi, protože každá

obec obany své všecky v ádu drží a o své chudé se stará. Mezi
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barbary lidí zahálivých hejna; a ti když žijí bud žebrotou, neb

krádeží a loupeží, neb v bíd a hladu, zmatky a nesnáze rozliné

z toho povstávají. Nebo když tomuto zlému se pomáhá, bez násilí

nebývá: vše plno roboty, útisk, trestv a trápení.

16. Vzdláni, majíce zalíbení v svobodných umních, rádi se

jim oddávají; a pejíce si, aby nescházelo jim žádného umní,

sítají hvzdy a rozmuji nebesa, zemi, propasti, a do eho by

s»j nepouštli, nechtjice, aby dálo se nco bez jich vdomi ani

v nejvzdálenjším oboru zem, vody a vzduchu. Snaží se také

znáti bh vk, jak daleko vzdáleni jsme od poátku, za jak

krátkou dobu jest nám dokati se konce, aby majíce na oích

minulost, pítomnosti lépe vynakládali ve prospch budoucnosti 0
).

Nevzdlaní toho všeho neznají, ba ani sebe, odkud se sem dostali,

kam jdou, co s nimi a s vcmi kolem nich se dje
;

neznajíce

minulosti, pro pítomnost jsou nejapní, pro budoucnost ve všem

bez pípravy.

17. Vzdlané tší Orfeova hjra, a božskou hudbou líbezn se

zabývají, tak že jati jsouce líbezností zvuné harmonie, po
v

píkladu Davida a Šalomouna tím pelivji pozornost k ní obra-

cejí. Nevzdlaní jsou jako osel u lyry: zaslechneš-li mezi nimi

njaký zvuk, jsou to nesrovnané veskoty opilc nebo surové

hulákání neumle plesajících.

18. Konen, vzdlaní naplnni jsouce sami v sob svtlem

rozumu, dobrou vlí, dobrým svdomím, jsou s Bohem i s sebou

spokojeni a z poklad svých potšeni, i žijí v míru a v pokoji.

Nevzdlaní ve svém nitru nieho nemajíce, celí vcmi vnjšími

nechají se unášeti, a stíny místo vcí lapajíce, pro smích na svt
jsou, konené mizejí a zanikají. A kéž by zanikali, neupadajíce

za živa skrze smrt asnou ve smrt vnou! Ze pak z nutnosti

tak se dje, že lidé nelidé od úelu svého, života blaženého, odpa-

dávají, lépe by bylo, kdyby se nerodili, aneb aspo nerodili lidmi,

než nmou tváí, nežli aby se rodili sice lidmi, k lidskosti však

nižádným lidským vzdláváním povznésti se nedávali.

Doufám, že jste porozumli, velepízniví posluchai, co jest

býti lovkem aneb národem vzdlaným, a ím se liší vzdlaní od

nevzdlaných. Sluší však krom toho pozorovati, že vrchol vzdh-

e
') Narážka na chiliasmus ili víru v tisíciletou íši Kristovu, jíž

u nás v 16. a 17. vk mnozí mužové zbožní a vzdlaní se piidržovali.
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nosti lidské jest pobožnost ili báze boží, kteráž za korunu mou-

drosti velebena bývá. (Sir. i, 22.) Komu jí se nedostává, i by

nejvzdelanjší byl, nejvtšim barbarem bude. Nebo Bh bez-

božné všecky hloupými nazývá a jako za hovadné pokládá (Žalm

49, 21.: 94, 8.): moudí jsou k inní zlého, dí Bh, ale init i

dobré neumjí (Jer. 4, 22.); a pravice se býti moudrými, hloupými

uinni jsou (k ím. 2, 22). A opt: Jaké mžete Hci: moudi
jsme a zákon Hospodinv máme. Aj, slovem Hospodinovým pohr-

dají: jakáž tedy jest moudrost jejich? (Jer. 8, 8. 9.). Moudrost

takovou jmenuje apoštol zemskou, hovadnou, ábelskou (Jak. 3,

1 5.), ponvadž synové Agar (lidé tlesní) vyhledávají toliko roz-

umnosti, kteráž jest ze zem; kupci zemští, pohádek vykladai

a vyhledavai rozumnosti cesty moudrosti (pravé) nepoznali, aniž

vzpomínají na stezky její (Bar. 3, 23). A ponvadž lidé takoví

mezi nejvzdlanjšími národy evropskými jsou, ne podle božího,

než podle obrazu áblova vzdlaní, teba vás naped napomenouti,

nejmihjšíf aby nikoho ncsklamalo slovo vzdlanosti, znamenající

lidi tak ku zlému, jako k dobrému vycviené. Lépe jest nevzd-

láván se, nežli k marnostem svtským, k hrdosti, k podvodm,
uskokm, bezbožnosti aneb mluvkování vzdlávati se, a bylo bv

lépe, aby lid zstal nevzdlán, jen když by byl sprostný a boho-

bojný (jakýž byl první vek, patriarch), nežli aby byl tak uhla-

zený, jak svt se uhlazuje. Že pak i nevzdlanost hovadná ne-

známost Boha a nenávidní vcí lepších s sebou vlee, a pravé

poznání všech vcí ku poznání Boha cestou jest, jeho pak ím
více poznáváme, tím více milujeme: budiž odstranno zneužívání,

a zsta užívání vzdlanosti 7
).

O pravém pak a spasitelném lidí vzdlávání toto nad to

dodávám: Nikdo že nemže státi se vzdlaným beze vzdlávání,

t. j. bez pilné snaživosti a pelivosti 9
). Kdyby nkdo ekl nebo

myslil, vtip že jest dar od Boha a dílo pravice jeho v nás: mohl-liž

hy tedy díla boží zdokonalovali lovk? Odpovídám: Díla boží,

která z moci naší vyal Tvrce, od nás mnna, nerci-li zdoko-

nalována býti nemohou, jako jsou: tvar svta, bh hvzd, poasí

') O Bratích svdí Lasiky (kn. VIII., kap. 17), že více vážili si ne-

uené nábožnosti, než málo nábožné ueno3ti, a že vtší péi mli o dobré

mravy, nežli-o výbornou známost svobodných umní.

*) Akoli lovk ke všemu pirozenou schopnost (vtip) má (Did. kap. V.),

pece ve všem cvien a vzdláván býti musí, jakž v Did. VI. šíe dovedeno.
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a podobné. Avšak co nám byl v ruku neb v duší vložil, to ovšem

moci naší podrobil, tak že pizpsobiti je potebám našim, a tudíž

penášeti je, pedlávati, uhlazovati, t. j. zdokonalovati na našem

rozhodnutí záleží. Totiž kameny, kovy, byliny, deva, zvíata

i samo naše tlo. Za touž tedy píinou chtél moudrý Stvoitel,

aby v naší moci, ano i naší povinností bylo uiniti, aby i vtip,

mysl, vle, ruka, jazyk, aby jedcnkaždý z tchto dar zaskvl se

pravou uhlazeností a k svému úelu zpsobným se stal
;
ponvadž

kdyby nco, co nám bylo dáno, nebo kdyby nás samy z moci

naší byl vyal, již by byl ubral velebnosti (obrazu svého), jíž nás

byl ozdobil. Avšak jí ubrati nám nechtl: tedy zanechal nám
rozhodnutí o nás, chceme-li tak neb onak se petvoiti a pomocí

jeho zdokonaliti. Jest nám tedy potebí vzdláváni, jimž bychom

se pipravili všemu prav rozumli, všecko prav chtíti, konati,

mluriti, abychom tak posléze rozumem, duchem, rukou, jazykem

ku pravidelnosti pivedeni jsouce, v pravd lidmi slouti mohli.

Odstrame vtipu vzdlávání, a lovka pásti se sice a žaludkem

tunéti, ale duchem hubenti, tlem prospívati, duchem chad-

nouti, kži lesklou, svdomí škaredé uhlídáme. Nebo které jim'

podmínky mže míti lovk
t
tvor pozemský, nežli jaké jsou u jiných

rcí zemských*. Viz klenot v korun králov nebo na prst kní-

žete, paprskovit se tpytící! Myslíš, že takým hned se zrodil?

Klameš se, tak-li smýšlíš. Drsnatý jest, jak se rodí, mdlý jest,

bez lesku jest; nezdvihl by ho, když na zemi leží; aby zaskvl

se, musí býti škrábán, štípán, ezán, pilován, zarovnáván, pike-

sáván, rovnán a všelijak broušen a hlazen. Také hrubší kameny,

skály, urené, aby nám k stavní dom, vží, zdí, sloup a k po-

dobným potebám sloužily, nehodí se pece, nebudou-li rukou

naší nalámány, pitesány, podloženy. Taktéž kovy, které pro zna-

menité poteby našeho živobytí byly uinny, potebují býti vy-

kopávány, taveny, ištny, všelijak slévány a kovány; kdyby se

tak nedlo, mén by nám prospívaly, nežli to bláto na zemi.

Z rostlin máme pokrm, nápoj, lékaství, avšak tak, že byliny

a obilí musí býti zaséváno, zavláeno, seeno, mláceno, mleto,

peeno, stromy pak sázeny, obírány, hnojeny, ovoce trháno,

sušeno atd. ; má-li však z toho nco na lékaství, nebo na stavivo

býti obráceno, tím více jinak a jinak musí býti pipravováno.

Zvíata, pokud která životem a pohybováním mohou, k zacho-

vání sebe samých sama postaovati se zdají; chceme-li však
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pomoci jich užívati k potebám svým, k nimž nám postoupena

jsou, nikdy toho nedovedeme bez pedchozího jich vycviení.

Viz píklady ! K k válce, vl k vožení, osel k nošení, pes k hlí-

ání a honní, sokol a jestáb k ihaství atd. pirozen schopni

jsou; avšak jestliže každého z nich na dílo jeho nenavykneme,

neb dou nic platni. Tak lovk jest se strany tla ku pracím;

vidíme však, že krom holé schopnosti nic se s ním nerodí;

i sedti i státi i choditi musí býti vyuován; ba ani jisti a piti

nedovede bez uení. A odkud by mysli naší, vli naší, ruce a ja-

zyku pišla ta pednost, aby bez pedcházející pípravy úkony

své dokonale dovedly zastávati? Nesmyslné bylo by i takové

pomyšlení, když veškerého stvoení zákon jest: z nieho bráti

poátek, postupovali a zdokonalovali se postoupn, vzhledem k by-

tosti i k innosti.

Jest tedy potebí, aby každiký vtip vbec byl vzdláván, aby

Icdokoli narodil se lovkem, jako lovk žiti se nauil. Jest však

teba, aby zvlášt ti ušlechovali se, ktei ostatním za zrcadlo, pra-

vidlo, podporu vystaveni býti mají, t. j. kteí v elo správy njaké

lidské spolenosti v rodin, škole, mst, království postaveni býti

mají. Avšak i ti musí býti vzdláváni, jež pirozenost urila k pod-

danosti, aby dovedli rozumné se poddávati a poádku poslouchati.

Teba jest okesávati váhavé, aby pomocí umní ku pokroku nja-

kému byli pivedeni. Teba vzdlávati iperné, aby pílišnou po-

hyblivostí mysli nezvrhli se na zlou stranu, aneb aby v tkavých

svých myšlenkách neuvázli. Teba jest vzdlávání od pirozenosti

dobrým, aby od zlého byli vystíháni; teba rovnž zlým, aby ne-

dostatky pirozené byly napraveny, jakož stalo se Sokratovi, jak

sám vyznává, že zlá jeho a k nepravostem obrácená náklonnost

dobrodiním dobrého návodu ku pravosti pivedena byla. Krátce:

jako zem ušlechtilá, je-li krásné vzdlávána, rájem, pak-li zane-

dbávána, smutnou pouští se stává, kopiv, trní a had plnou : tak

i duch, je-li krásn vzdláván, ku podobnosti andlské nejblíže

piveden bývá, ano i ku podobnosti Boha samého, jehož obraz

pedstavuje
;
pak-li zanedbáván, nmé tvái, aneb odvrátí-li se od

pravzoru svého na dobro, bda, i k duchm neistým nejvíce se

pibližuje. Vzdlávání vtipu tedy, mohouc samo jediné povznésti

nás ku podobnosti s Bohem, nade všecko bohatství svta, nade

všecky dstojnosti, rozkoše, i nade všecko, cokoli páním mže
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býti nebo bývá postiženo, lidem nutní potebné, tudíž nade všecko

jiné žádoucí jest.

Tážeme se nyní, jestli možná vzdlávání vtipu po celém ná-

rod nkterém rozšíiti, a jak by toho v národ posud ne dosti

vzdlaném snadno mohlo býti dosaženo. Pro by nkdo o možnosti

otázku chtél namítati, toho já píiny nevidím, když jsou na

snad skutená svdectví, totiž mnohých sliné již vzdlaných

národv, akoli snad dokonale vzdlaný národ sotva jeden. Avšak

že by dokonale vzdlán býti mohl, kdyby k té vci s plnou

vroucností a opravdov pée byla obrácena, jest zejmo, protože

pivésti vc kteroukoli tam, kam sama sebou se kloní, když toliko

budou odstranny pekážky, a pud pirozenosti opatrn-U ízen

bude, není nesnadno, nerci-li nemožno. Z ptáka zajisté uiniti ptáka,

z koné kon, z vody vodu, z kamene kámen (t. j. uiniti, aby

pták lítal, k bžel, voda tekla, kámen ležel, kde a jak chceš),

není vcí tak pílišného umní: tedy ani z lovka lovka, když

toho dovedeme. Nebo všichni lidé jsou Udé, jedné a téže pirozenosti

,

jednoholi poznáme, poznáme všecky, jednoho-l i vzdlávali dovedeme,

dovedeme všecky. Ano mnohým i mimo cizí návod samým toliko

dobrotivjší pírody pudem toho se dostrvá, že v sob samých

shledávají i uitele i žáka, uení i k uení cestu ili methodu.

Samouky v
) míním, kteí bez cizího vedení skrze sebe samy ue

nými, rozšafnými, piinlivými a výmluvnými se stávají. Pravda

jest, že nejsou všickni tak šastni, že mnohým mysli tupjší se

dostalo: avšak pravdivé jest, co pl Horatius:

Nikdo není divoký, aby ne\lidštcl pece nkdy,
Jen kdy^ trpliví' propjí nauce sluchu.

Nebo:
Nauky dmyslné vrnou kdy\ chápeme mysli,

Hned krotnou mravy nám, hned ^aniká divokost,

jakž Ovidius pokládá.

A tak tomu skuten jest: kterýkoli lovk se zrodí, lovkem
se zrodí, t. j. (jakž dí Klemens Alexandrinský ,0

) rolí živou. Že

pak, (jakž dokládá Hippokrates jaký pomr jest semene k pd,
takový jest i pomr vdomostí ku vtipu lidskému: [proež] jako

") Autodidakty.
l0

) Klemens Alexandrinský, od r. 180. správce školy katechetické v Ale -

xandrii, muž v^lmi uený.
n

)
Hippokratem, ecký zakladatel vdeckého lékaství, f ok. r. 864

p. Kr.
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žádná role není tak neblahá, aby vzdlávána jsouc nepijala aspo
njakého semene a nevydala úrody: rak jest sotva který vtip

naskrz neúrodný, jen když bývá vzdláván, jen když piln, jen

když nebývá pomíjeno žádné pomoci. Takováto pomoc, obecnému •

vzdlávání sloužící, osmera jest. Dotknu se každé z nich, vy pak,

prosím, pozor mjte, a seznáte, že radí se vc nade všecko krásná,

možná, snadná.

I. První jest, aby k štaitnémn vtipu vzdlávání rodiové

a živitelé první základy položili bedlivou péí, aby dítky žádný

úraz nepotkal (vzhledem k životu, zdraví, smyslm) O vci té

mnoho bylo by mluviti, avšak zde není pro to místo. Sepsali

jsme my o té vci již ped osmnácti lety zvláštní knížku a vy-

dali ji (pod názvem Školy mateské) jazykem nmeckým a pol-

ským ,2
J ; kdež vypisují se povinnosti rodi k jich dítkám, díve

než je zplodí, když je v ln nosí, když je na svtlo vydané vidí,

když o útlý jich vk se starají, aby jich nejprve a pede vším

sami budT lenivou nedbalostí neztratili neb ukrutnou shovívavostí

nezkazili. Tu jest úhelný kámen pravého ducha vzdlávání, první

základ obecného štstí, dobe-li o n bývá postaráno.

II. Na druhém míst budou vychovatelé, jichž péi rodiové

pacholátka svá svují za tím úelem, aby nepomíjejíce žádné pí-

ležitosti, v mysl útlou, avšak ke vzrstu již se rozvíjející, vci

dobré vlévali, píklady slušnosti ji pedcházeli a jí zpsoby vše-

likých rozumných in a krásného mluvení ukazovali a tak boží

ty obrázky formovali a ty jich sošiky umle zdokonalovali. Vc
ta jest velice prospšná, opatrn-li se jí hledí, protože první ten

vk jako z vosku jest, ke všemu ohebný: a po zpsobu opic co-

koli vidí, bu dobré nebo zlé, napodobuje všecko. Proež zcela

pravdivé jest povdní: Tací že jsme po celé živobytí, jakými nás

uinilo vychování v pacholetství.

III. Tetí prostedek veejného vzdláváni budou školy veejné,

takka vzdlávání lidského dílny veejné, kdež od spolehlivých

4

) „Informatorium školy mateské", spiaek veledležitý a utšený,

r. 1628 po esku složený, peložen byv od Komenského, vydán byl po n-
mecku v Lesn 1633, pak v Lipsku r. 1634 a v Xorimberce 1636, nové nko-
likrát; polsky pak v Toruni r.? Z nmeckého peložení vyložili spis ten Angli-

ané, jakž Komenský dne 18. Hjiia 1611 z Londýna Bratím zprávu dává.

angl. vydání D. Venhama v Londýn 1S58 Latinsky vydáno Infortuatoriura

v Amsterodame 1657, esky v Praze 1856 (opt 1873, 1884, 1892).
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uitel, veejnou autoritou opatených, vše, cokoli teba jest v-
déti a viti, mluviti a initi, zetelné ukazováno, jakož i horlivým

a stálým konáním všeho poestného uenost, moudrost, ctnosti

a výmluvnost zakládána a utvrzována bývá. A to pokrauje la-

hodn, jestliže uitelé, ím sluji, tím také býti se piiúují, putu-

jícími knihovnami 13
) a živými vzory všeho, co initi a eho tiechati

sluší, jichž následovali by i snadno bylo i bezpeno. Protože

kdo dobe naped jde, dobe za nhn jiti snadno jest, a jaký vdce,

taký za ním i chdce. Šastný národ, který hojnými a moude zí-

zenými školami jest opaten.

IV. tvrtý prostedek obecného vzdlávání ve školách i mimo
školy jsou dobré knihy, hojnjší vcí poznávání, rozmanitost ctností

a proudy výmluvnosti mysli pivodící. Dobi' knihy, dím, jsou-li

opravdu dobré a moude psány, jsou v pravd brusem rozumu,

pilníkem soudnosti, oi balšámem 14
), nálevkami moudrosti, cizích

myšlení a Hnu zrcadly, našich pak vlastních správcem. Knihami

takovými naplnn-li by byl lid nkterého národu, zaskví se osví-

cením. Opakuji: Dobrými knihami kdyby naplnn byl lid nkterého

národu, zaskví se osvícením.

V. Následuje pátý prostedek bystiti vtip : 5 muži uenými,

nábožnými, piinlivými, výmluvnými asté obcování, kteréž má
tajnou a velmi psobnou moc, v lepší zpsob nás promniti.

Nebo dobe eeno jest: Jako ten, kdo na slunci se prochází,

byt i za jinou píinou se procházel, zaheje se pece, a bude-H

opakovati procházení, opálí se: tak i kdo $ Vdmi (bud dobrými

nebo zlými, vzdlanými nebo surovými, moudrými neb hloupými)

obcuje, z jich rozumu a mrav jist nco pochytí, i nevdomky.

Teba tedy pozor míti, aby mládež národu, již vzdlanou míti

chceme, od zlých spoleností odluována, stále pak do spolenosti

lidí uených, nábožných, poestných, pilné zamstnaných pivá-

dna byla: pak nebude moci se nezušlechtiti. Za tou píinou
mnozí moudí králové a jiní otcové vlasti v rozliných národech

bu odjinud moudré muže do své zem povolávali, nebo své

k nim posílali, aby u nich nikoli dny neb msíce, než léta žili

a se zušlechovali.

VI. Avšak nepostaí žiti ve spolenosti moudrých lidí; jinoši

miji sami stále iny cvieni býti, aby navykali si prakticky pro-

,3
) Fortius § 25.

Oi hojícím a sílícím.
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žiti veškeren život aby pak konen stali se umlci, když je jimi

byl uinil cvik. Nikdo zajisté jinak, nežli astým chybováním

a chyb poznáváním a napravováním nechybovati se neuí: nikdo

jinak nežli dláním se nedlá l6
). Z takovéto školy neustálého ve

vcech cviení od útlého mládí vyinulo nkdy fíannibalovo

umní válené, protože, hned jsa pacholetem, jda za otcem do

ležení, po celé své živobytí jenom bojoval. Tak i Alexander Ve-

liký a jiní ze starého vku vynikli ve vcech cviením. A pro
bych píklady staré pipomínal ? Holanan a Belgian za naší

doby nade všecko velebená moudrost a šastné panování odjinud

nepochází, nežli odtud, že syny své hned od prvních let cvií

v inném živobytí a zamstnáním v obci. Žádného tam zemana,

svobodného pána, hrabte, senátora, ani samého vojvody syn jinak

pipuštn nebývá k dstojnostem, nežli posloupné, a zásluh svých

0 vlast jinak nikdo nepoíná, než od nejnižších služeb (slouže

1 s nejsprostšími), aniž bývá k vcem vyšším pipuštn, le zná-li

vci prvjší dokonale. Tak stávají se bystrými, tak schopnými ke

všemu všickni, aniž dopouští se, aby nkdo malátnl, neb aby

jej nadarmo nosila zem.

VII. Sedmý prostedek veejné vtipu vzdlávání podporující

jsou moudí správcové se svou svatou starostlivou péí, aby nene-

dostávalo se poddaným škol, školám uitel, uitelm žák, žákm
knih a jiných poteb, všechnm pak asu i klidu a veejného pokoje.

Jako David, Šalomoun, Josafat a jiní nábožní králové o lid svj

péi mli. Antonius Pius I6
), velmi štdrý císa ímský, v jednot-

livých provinciích (i v nejvzdálenéjších) podpory ctitelm Mus
ustanovil. O Karlu Velikém 17

) teme, když prohlášen jsa za krále

franckého, ode dvou skotských filosof navštíven byl a jich se

ptal, co by chtli, odpovdli, že novému králi nový dar pinášejí,

totiž moudrost; on pak otázal se jich: jaká by ta moudrost byla,

''") Xcmo nisi fabricando abricatur (lat. Did. XXI, § 5: fabrícando

fabricamur) má rozum ten, že „snadn v každé práci prospje ten, kdo ji

asto dlá- (Did. 128-148), t. že pracováním v práci zbhlosti nabývá. Táž

híka v slovech vc Šk. lat. trojtídní, v hlav II. § 26.

,6
) Antonius Pius, císa ímský 1. 138—161.

1T
) Karel Vdiký (771—814) na míst pohanské vzdlanosti kmen

evropských vzdlání latinsko-kesanské církvi podrobené síiti usiloval, jako

nkdy Alexander Veliký, poboiv vlády a vzdlanosti asijské, na míst jich

vládu makedonskou, jazyk a vzdlanost eckou stavl.
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naež oni s upímností filosof odvtili, ze slyšeli, kterak království

jeho škol pohešuje a o studiu nedbá: že tedy pišli% aby o zi-

eeni škol rady poskytli. Císa tedy pijav od nich radu, akademií

Paížskou a brzy potom i jiné mnohé školy založil, odkudž vzala

poátek osvícenost národu francouzského, mezi evropskými nej-

vzdlanjšího. O kéž by takové Karly, Antonie, Justiniánv '*),

Konstantiny Josafaty, Šalomouny, Davidy mezi všemi posud

nevzdlanými národy vzbudil Bh: z barbarství k osvícenosti

mohl by probrati se vešken okršlek zem

!

VIII. Poslední konen a nade všecky jiné potebný pro-

stedek ku vzdlávání vtipu jest pomoc bozi, totiž pomoc onoho

Boha, bez jehož božství nieho nemá lovk, kterýž sám otevití

mže oH slepým a dáti, abychom nebyli jako kon a mezci roz-

umu nemající (Žalm 32, 10. 11). A kterýž sám jest ono svtlo,

osvcující každého lovka, picházejícího na tento svt, akoli

svtla toho tmy neobsáhnou, t. j. obsáhnouti a od nho osvíceny

býti nedbají. K tomu tedy jedinému se strany své snažiti se

máme, abychom osvíceni býti dychtili, a obrátíce tvá svou k tomu

svtlu, pochycovali paprsky lesku jeho. abychom sami brzv ocitli

se v svtle. Obrácení to dje se jak modlitbami a vzýváním, jakž

pi Šalomounovi patrno, tak snažením, abychom duše i tla svá

od neestí isté zachovali ; nebo v nešlechetnou duši nevejde duch

moudrosti (Moudr. 1, 3.). Kterýkoli tedy národ ušlechtním mysli

a mravv osvícen býti má, od toho nutn musí býti odstranny

ony pekážky, které mezi námi a Bohem stojíce, zatmní myslí

zpsobují, jakož jsou : pílišné lpní na zemi a vcech zemských,

nedbání vcí nebeských, pak poskvrnní híchem duši zneišující

a zatemující, konené pak v modlitbách a v nábožnosti ochab-

lost. Aby takové všecky pekážky mohly býti odvarovány, o to

,8
) Justinián, císa byzantinský (527—565), dal sebrati & v jedno srov-

nati rozsudky a základy práva ímského, ímž studiu práva ímského nemálo

se zavdil. (Sbírky ty jsou: Institutiones, Codex a Pandekty.) Krom toho

podporoval výtvarná umni velmi, zvlášt stavitelství (chrám božské moudrosti

— Sofie — v Caihrad, zaJustiniána vystavený, za nejvtší a nejdokonalejší

památku slohu byzantinského pokládá se). Justinián rozpustil také ecké filo-

sofy z Caihradu, ímž filosofie nezniil, protože ani v íši byzantinské nc-

vyhasla a z perského svého itulku mezi Araby pešla.

"j Konstantin Veliký, císa ímský r. 324—337, náboženství kesanské

za náboženství státní prohlásil a náboženství to zvlášt podporováním vyuo-

vání kesanského šíil.
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služebnici evangelia péi budou-li míti a neopominou lidi z ospa-

losti probouzeti, k toužení po vcech lepších roznécovati, lepší

ony vci ukazovati a prosbami a modlitbami na Bohu jich vyža*

dovati; uprositelný jest Bh, aby odstranil zastení, kteréž zastírá

všecky národy, a odal pohanní se vsí zem (Iz. 25, 7. 8.).

Vidíte, posluchai moji, že plné a povšechné vtip vzdlá-

vání v žádném národ, ani nejbarbarštjším, není nemožné, chtéjí-li

se lidé dáti vésti rozumem. Již pak o mém a vašem národ jest

otázka, jest-li jim potebí, aby k lej)št njaké vzdlanosti voláni

byli, a jak ? Píinu pochybovati o tom dává pirozenosti lidské vro-

zená samolibost a slepá láska k sob samému, která nevidí nedostatk

:

my pak také jsme lidé, mžeme postonávati lidským neduhem.

Nebo jakož jest vc zcela jistá, že v nkterém národ není žádného

vtip vzdlávání ; v jiném národ jest jen chatrné a za vc ve-

dlejší pokládáno; jinde jest sice opravdové, ale pevrácené, po

vnjší a svtské slinosti toliko se shánjící; mezi nejednmi k lep-

šímu sice smuje, ale jest slabé a chladné; avšak málo jest tch,

kteí by nedostatk tch poznávali, každý sob ve své zvyklosti

a ve svých mravech libujíce. Ale také jisto jest, že vtšina lidí se

klame, v slabostech svých se kochajíc; jest se tedy stíci, abychom

i my se neklamali. Proež jest teba o vci té nco promluviti,

krátce však a mimochodem, protože slabosti toliko mimochodem
dotknouti sebe dopouštjí.

Pokud tedy nás, Uhrv a Moravan, se týe, chceme-li ku

pravd se znáti, mj ani váš národ neml posud dosti vzdlanosti'10).

Proež nám mezi vzdlanjšími národy evropskými žádného zvlášt-

ního lesku duševního není, ba i na samém nebi církve mezi

jasnými pochodnmi jiných my jako za mlhavé hvzdice býváme

jmíni posud. Avšak ponvadž o njaké zvelebení a proslavení

krajan svých nyní pée nemám, a kdybych ml, mama by byla 21
)

:

vám, milovaní sousedé uherští, abyste své dobré i své zlé lépe

poznali, ono rozmnožovati, toto zmenšovati se snažili, ped jinými

í0
) Did. kap. XXIX.

") Od 1. 1628 Komenský jsa ve vyhnanství, prese všechno doufáni

a dlouholeté pípravy k návratu a psobení ve vlasti, mírem westfalským

(1648) na dobro jsa zklamán, nemoha se do vlasti navrátiti, co ml pod-

nikati k jejímu zvelebení? Toliko Uhrm, sousedm krajan svých, jsa

mezi nimi žádoucím a zvaným hostem, mohl raditi a jim pomáhati, aby ne-

klesli jako eši a Moravané.
2

Komenský, Éeíí Potocké.
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upímné raditi láska sousedská pikazuje. Nescházelo zajisté dosud

národu vašemu vtipu vzdlávání, piznávám ; ale. scházelo vzdlá-

vání vybranjší. O emž abyste sami se pesvdili, jestliže posud

nkteí nejste pesvdeni, pokusím se pirovnati vzdlávání vtip,

vašich ku vzdláváni pdy va»í zem.

Že tuto [pdu svou] vzdláváte, ukazuje zdar chleba, vína

i dobytka; že však jí nevzdláváte tolik, kolik by [vzdlávána

bvtij mohla, ukazují posud mnohá místa pustá nebo polopustá,

ostatní pak ást vzdlaná toliko leda bylo. Proež nejeví se ani

výroba vécí k živobytí potebných (ncrci-li rozkošných vcí umlých)

bvti tak rozmanitou, jaká by aspo v zemi tak blažen býti mohla :

není tu ani stavení, šatstva a svršk taková hojnost a krása, jako

jinde; ani vesnic, msteek, mst tak lidnatých; ano konen ani

podzemských poklad svých, kov a drahého kamení, nedobýváte

vlastní svou prací, nechávajíce jich jiným, aby bohatli z nich.

Slovem: dvakrát i tikrát více lidí by mohla živiti, nežli živí, tato

šastná vaše zem, kdybv všecka vzdlávána byla, a to rozumn; snad

desetkrát více mohli byste míti rozkoší a lesku, kdybyste bohatství

své znali a umli jeho užívati. Každý obyvatel váš mohl by šlech-

tické vésti živobytí, každv šlechtic jako kníže bohatstvím a po-

tšením mohl by oplývati. Podobným tedy zpsobem, že i nco

máte vzdlání duševního, vc sama hlásá. Nebo beze škol nejste,

aniž jsou školy bez uitel a bez u, ano jest jich i velký poet,

tak že latinsky mluvících tolik z nich vychází, že ono Sturmovo

povdní: „Nikam mezi národy bys nepítel, kde by latinského

pítele nenalezl, aby pocestnému cesty neukázal* u vás snad

více s pravdou se srovnává, nežli v kterékoli jiné zemi, i nejvzdé-

lanjších národ. Pak k náboženství kesanskému jak veliká láska,

jak chrám a správc církevních tém po všech vesnicích hojnost,

jak hojný k službám božím shon! Kdybych, šed ve dny svátení

již nkolika osadami, sám na své oi toho byl nevidl, sotva bych

byl komu uvil, kdyby mn to byl nkdo vypravoval: tak ná-

") Povdní Sturmovo i v úvodu ku Pracím šk pozn. 1.) zakládá se na

pravd; nebo jako lidé téhož cechovního emesla po zemích evropských na

svých „vandrech" po svétoobansku všude pohostinsky byli pijímáni, jen když

mli znamení svého emesla: tak i humanisté latinái ve všech zemích mile

byli vítáni od tch, s nimiž spojoval je smr duševní i jazykový. Avšak o la-

tin uherské nešla chvalná povst, jakž Komenský ve Šk. pansof- (v uva-

žování o Bodrožském Latiu § 9.) toho se dotkl.
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ramná jest mezi národy s vámi sousedícími k službám božím

vlažnost. Pomlím o jiném, co svdí, že vtipem zcela ladem ne-

ležíte, a že skythickou divokost jste odložili 23
;. Nic mén nutí

mne pravdomluvnost, abych vyznal, že duševní vzdlání u vás

posud vrcholu nedosáhlo, váznouc asi u prosted. Svdí o tom

drsná, prázdná, lámaná latina vašich škol; svdí o tom vylou-

ená z nich posud vtšina svobodných umní: svdí o tom ne-

pipuštné posud vyšší fakulty, lékaství a právniící, jakož skoro

i vyšší filosofie a bohosloví

'

t
svdí o tom msteka emesly a e-

meslníky všeho druhu posud nedosti naplnná; svdí o tom
mravy prostšího lidu dosud surové, malá pée o oblek, a což

ješt o tom nesvdí? Myslím však, že pi takovémto vypisování

není teba prodlévati, nebo vím, že rozumniší mezi vámi sami

jsou o tom pesvdeni a po píležitosti k lepšímu uhlazení dychtí.

Dvchte však, milí, nebudete jisté dychtiti marn. Vidím však

a pravdou neváhám vás ujistiti, jestliže, moji Iiunnové 24
j, vtipu

svého dovedete vžírati, že v moudrosti nezstanete za žádným ná-

ro hm evropským; nenít vám ani pirozenost ani podnebí ani

piida nepíznivá, nýbrž jalo tlo vaše, má i duch váš svobodné

pebývání. Není mi nepovdomo, že schopnosti vaše jako ponkud
tupé se vykikují, a že i snad vám samým tak býti se vidí.

Avšak bude-liž to (dejme totiž, že tomu tak jest) studiím mou-
drosti moci klásti pekážky? Tak málo, jako vzdlávání pdy
vaší tvrdost její za suchého léta, nebo mazavost za poasí vlhkého.

Nebo jakož jest samá slinovatka, nemže jinak býti zorána, leda

velikým hovad namáháním: avšak obtížnou práci jak dobrotou

a hojností vydané úrody šastn nahrazuje! Totéž tedy pomyslete

si i o svých schopnostech. Neviditelný tvrce duší lidských, Bh,

") Sky thy Herodot jmenuje národy, bydlící na nynjší jižní Rusi,

v Multane cli a ve Valašsku. Pozdéji spisovatelé i Sibi ke Skythii pitli.

Vtším dílem byli suroví a bojovní. Pozdji vtrbli do bývalé Skytbie divocí

Hunnové z Asie, ímž poátek pesídlování národv uinn (375). íše
hnnnská, od erného moe až do Durynk sáhající, v Uhích pi Tise stedišt

své mla, a za Atilly stala se nejstrašnjší. Komenský, jsa první, který tomu

na stopu pišel, že jazyk maarský jest pvodu udského, Skythy a Huony
za píbuzné s Maary pokládá, divokost Skyth a Hunnu za protivu k rozví-

jející se vzdlanosti na mysli maje. Jak ze slov nkterých, ped Uhry pro-

nesených, na jevo vychází, zpozoroval Komenský, že veškery stopy udství

a hunnství v zemi Uherské do jeho doby nevytratily se
a
*> Viz pozn. 23.

2*
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dary ducha netoliko mezi jednotliv lidi, než i mezi národy tah

rozdlil, ie je mají nkteí lehlé jalo pérko, jiní jako devo, jiní

jako olovo, jiní jako železo a ocel. Avšak rozlinost ta moudrost

božskou zobrazuje: rozlinosti té prospch vcí vyžaduje. Ne-

mžeme zajisté všecko dlati z vosku, hlíny, sádry; potebujeme

také mramoru, železa i oceli. A což nemže i me ocelový,

který pro silnjší tínání tak udlán byl, pozlacen býti, aby se

skvl ? Mže tedy i národ Martovi železnému ode dávna oddaný 9 '*)

zlatému umní se zasvtiti, aby silou svojí hnul, kde teba, i lesk

svj objevil, kde prospéšno? Nemluvím tak, abych na eníka si

zahrál, milí sousedé, než abych vás rozplamenil, abyste pednosti

své poznali a pozorovali, eho se jim posud k plnosti nedostává.

Nemluvím uším; mysli popudu dodávám. Ukažte, prosím vás, že

zem vaše nemá toliko rovin rozprostení, kde vodami bainatými

bahní, než i hory i prameny vod živých, kde se zavlažuje, až

milo. Ukažte, dím, že nemáte doma jenom žíly vod, než i rozumu.

Ukažte, že nejsou toliko zlaté doly pod zemí vaší, než i zlato-

doly moudrosti v prsou vašich. A zmužile, zstala-li na vás jaká

skvrna skythická 2fl
), šetili ji se sebe usilujte, aby se nenedostávalo

konen istoty dokonalé. Abych do vás dvru v to vštípil,

s pomocí boží, povím, co jinde jsem napsal (v Method jaz. nej-

novjší, kap. XXVI, § q.), pizpsob to k nynjšímu pedsevzetí.

n Piší, že bývalo v ecku malé království, jeJwž obyvatelé, když

chtli chleba požívali, e místa Eresu na Lesbu (peúrodném

ostrov,47
) obilí kázali piváželi, akoli by ze svých rolí hojn

s dostatek byli mohli vytžiti, kdyby byli chtli k rolnictví slušnou

péi obraceli. Smšná vc, jcst-li pravdivá. Ale píliš pravdivé

jest, že lenivost podobná, ale záhubnjší, pojímá národ vzdlanc,

kteíž, akoli jim Bh stejným právem duševní roli svuje,

vtšin úrodnou, zídka kdy ji tak vzdlávají, aby doma nebylo

nedostatku v tom, ím by živobytí vzdlanosti zachovávali. Voláme

5S
) Mars, bh války; Uhrové pak známi jsou hned od poátku za národ

bojovný. O Skythii vypravují, že rozdlena byla na župy, v každé pak žup
že byl chrám boha války a místo k snmování.

,e
) Pozn. 23.

") Lesbos, podkovovitý ostrov hornatý v severovýchodním konci archi-

pelagu pi Malé Asii, po bývalém hlavním msté (Mytilen) nyní Metelino

zvaný, obilím, olejem a vínem velmi úrodný. E re sos (nyníEreso), msto na

návrší nedaleko západního pobeží.
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lnul z cizího národu a z jiného století vtip nejaly, aby nám
réštby hlásal, nebo když doma také vtip vzdláváme, málo kteí

jfj tak vzdlávají aby sami sob vlastní pomoct vystatli: velmi

mnozí žebrotou se živí se svou i obzcnou (dobc-H vc uvažujeme)

hanbou a škodou 29
). Nebot více nenalézáme, ponvadž nás více

nehledá. Marné jest, co pedstírají: Všecko nemžeme všichni;

ne všecko každá zem rodí. Každá zajisté zem nco rodí; každý

vtip má svou žílu, jen když po ní se kope. Platon (v knihách svých

o obci) propovdl: Nebudiž dovoleno nikomu z cizí studn vody

díve nabírati, dokud by rada obce nestvrdila, že piln byl se

piioval, aby mu re vlastním dom studn byla vykopána, že

však nižádným namáháním a nákladem nemohlo se toho dosíci.

Podobné též moudrý Šalomoun: Pij rodu z cisterny své, a tctež

studnice tvé. (Píst. 5, 14.) Kristus konen chce
t
aby uitel církve

z pokladu svého vynášel staré i nové vci (Mat. 13, 52.) Když
ve vcech božských jest dovoleno ze svého pokladu moci vynášeli,

a v možnosti zárove vle se zavírá : pro by ne i ve vcech

ostatních ze zídla smyslu a rozumu hojnji vyi»ujících? u

Co tak jinde bylo povdno, k úelu nynjšímu budiž pi-

zpsobeno. Slyšte mne pozorn, prosím, vy moji národové a pí-

buzní, Uhi, Moravané, echové, Poláci a Slavonii Zdaliž nám
se nepihází nco podobn nejapného a smšného, jako onm
tam, kteí odjinud chléb a vodu pinášeli (nejsouce doma bez

rolí a bez studní, kdyby byli chtli kopati 1

,
když po cizích ško-

lách, knihách, rozumech tak velmi zíváme, jenom jimi hlad a žíze

svou zahnati dychtíce? Což pro Bh nemáme také rolí rozumu?

Pro jich doma dosti piln nevzdláváme ? Pro jich peliv ne-

zavlažujeme, neoerne, nepeoráváme, nezaoráváme? Pro jich

nevláíme, neosíváme. neplejeme? Slovem: pro doma nepipra-

vujeme si pehojnou že? Pro radji k cizím na klasobraní vy-

bíháme, klasy ze žebroty sbírajíce? Vím, že chudým a nuzným

to dovoleno, kteí pi tom chránni jsou i výsadou boží (Lev.

19, 9. io.), ale moudrému Sirachovi vidla se žebrota vcí tak

potupnou býti, že ekl : Lépe zemíti, nežli žebrati (kap. 40, 30.).

A což tedy my zdraví žebrákové neustaneme-liž vn u cizích

národ vyžebrávati pisemka, knížeky, cvieníka, písmenky, cár-

iky a Bh ví co? Poádliž budeme s vladaem nevrným po-

") Srov. Did. 179-197.
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zrvovati: „Kopali neumím", nikdy však nezanotujeme ono druhé:
v

„Žebrali se stydím*, kradouce radji z cizích stol a knih, nežli

sami doma si poestn pipravujíce celé tny oleje a korce pše-

nice? (Luk. ió, 3. sld.) Rovnž i vody každikého potšení a vy-

nalézavosti výborné pro jen poád v cizích studních hledáme?

Pro vlastních neotvíráme zídel? Bylo by ti, lenochu, zajisté

krušno dokázati, že jsi sám v sob nemohl nalézti žádného pra-

mene vody, akoli tebe Stvoitel tvj práv jako jiné podle obrazu

svého stvoil a silou oblékl, a tob rozmysl a jazyk a oi a uši

a srdce dal ku pemyšlování, a ádem soudnosti naplnil tebe:

i známost ducha pistvoil tob a smyslem naplnil srdce tré

(pojmy vrozenými), a dobré i zlé ukázal tob (zákonem svým>,

piinil oko své k srdci tvému (t j. vševédomosti své podo-

benství, mysli prozetelnost), ukazuje tob mocné skutky své (ve

svt rozložené), aby zveleboval jméno svatosti, chlubil se pe-

divnými vcmi jeho a ohlašoval mocn skutky jeho. Tak hlásá to

moudrý Sirach (kap. 17, 1. sld.) ku chvále božské štdrosti, nám
všechnm však na pohanní naše, jestliže nezmoudíme.

Avšak o národ vašem, milí Uhi, již jinou mám nadji,

poav pi vás znamenati takové žíznní po lepších vdomostech.

Hledími na tu vaši roztouženost jako na dílo Boha ve vás, který,

jakož jest nejvyšší moudrost, nic neiní marn, aniž co poíná

marn. Dokoná tedy dílo své, jehož základy ve vás položil : ne-

pochybujte. Nebo kde rolník zahradu, roli, vinici plnjší kvt
ukazovati vidí, nikoli bez píiny šastné úrody se nadje. A studna,

kde z rána ze zem výpar njaký proskakovati vidí, má jej za

znamení vod pod tím místem ukrytých. Ve které tedy mysli

lovka neb celého národu láska k moudrosti a chtivost k uení 21
)

se ukazuje, tam možná nikoli marné nadití se, že tu jižjiž vy-

prýští pramének, a že pibližuje se že moudrosti. Jen když ne-

zvrhneš se v pedsevzetí svém, milý uherský národe, budeš s po-

mocí boží krásn vzdlaným moci vUniti se celý; jen když neopo-

mineš chopiti se onch osmi prostedku vzdlání obecného pria

dotených. Totiž:

'") V té chuti k uení pi uitelích i žácích Komenský zklamal se velmi

trpce, tak že pinucen hyl vydati spisek velice povšimnutí hodný „Ohživlý

Fortius, t. j. jak lenivost ze škol vypudili", a hrami divadelními chu k ueni

do mládeže vlévati musil.
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1. Když knížeku „Informátorm školy mateské 11 na svj

jazyk pevedeš, ji krajanm svým poruíš a je k tomu pipravíš,

aby napomenutí jejích následovali 10
).

2. Když toho pi rodiích (zvlášt urozených a bohatších

a tch, kteí rozumnvm vychováváním dítek svvch zabvvati se asu
nemají) dovedeš, aby vychovatel užívali, avšak aby ti, kteí by

k vychovávání obráceni bvti mli, díve bvli osvíceni a k dílu tak

svatému zpsobnými uinni.

3. Když školy všude oteveš a pravou methodou, moudrými

i methodickými uiteli je opatíš: tak je v pravé dílny vzdlání

lidského promníš.

4. Když knihami dobrými a moudrými, netoliko latinskými,

než i mateskými, vše, co vdno bvti má, lahodn podávajícími,

zemi svou naplníš a tak krajany své od zmalátnlosti a lenivosti

k tomu pivedeš, aby svobodná umní si oblíbíce, rádi jimi se

zabývali.

5. Když pro uené obcováni bu odjinud muž vzdlaných,

moudrých, dmyslných, vynalézavých povoláš, anebo krajanm

svým, kteí by do ciziny posláni byli, naízení dáš, cokoli dává

se jim kde pozorovati krásného, dmyslného, sliného, aby to

dom s sebou pinesli a sob to osvojili a tím všeliké vci

ušlechtilé tu doma rozmnožovati za povinnost svoji pokládali

;

ne však, aby vrátíce se dom (jakž posud cestovatelé tvoji vtším

dílem inili) ve mravech k lidu surovému a nezpsobnému brzy

zase se pizpsobili a tak všecko v starém blát váznouti nechali

a ovoce svého cestování pozbyli.

6. Kdys se postaráš, aby z lidu prostého zahálka a niemná
lenivost byla odstranna, a všichni (zvlášt mládež ve škole

a mimo školu) aby pracemi užitenými se zabývali, by veškeren

lid národu [tvého] ukázal se jako úl vel nebo mraveništ (obec

vel nebo mravenc, v níž nejmenší zahálky nespatíš).

7. Když pednjší v národ tvém, urození, vznešení, osvícení

zatnou ponkud volnji nakláda ti s lidem svým poddaným a

vcem lepším pomalu jej navykat i, poddaných svých ne jako hovad,

než jako lidí, úastník obrazu božího a života vného, užívajíce

a o vzdlávání jich dušu a tla, mravu a života lépe peujíce.

8. Když konen pastýi církví horlivji bdtti budou nad

30
j Srovn. Did. 174-192. VI. 2.

Digitized by Google



24

tím, co ku pravému pravého kesanství vykonávání a k vroucí po-

božnosti náleží, aby všickni, malí i velcí, s istší myslí k Bohu

ponouce se obraceti, schopnými byli uinni, plnjšími paprsky

pijímati svtlo jeho 31
). Pak by v pravd bylo vyplnno, co p)c

žalmista, že by blízké bylo spaseni jeho, a pebývala by sláva jeho

v zemi naší. (Žalm 85, 10.) Uiniž Bh, aby vci ty dobe roz-

vážili ti, jimž písluší, zvlášt pak ti, kteí svatým tím pedsevze-

tím bud hnouti, nebo je konati, nebo podporovali nejvíce mohou,

knížata lidu, hlavy národu obojího ádu. K jich uším kéž by

zaznlo moudré ono slovo Cicerona koucího: Jaký pak vtší

a lepší dar mžeme pinésti obci, než když mládež vyuujeme a vzd-

láváme, zvlášt za tch mravu a as
t
jimiž tak hluboko byla klesla,

že pomocí všechnch na uzdu brána a krocena býti musit A Plato-

novo ono zlaté povdní, které více známo jest nežli posud

šeteno bývá: že teprve tenkráte šastny budou obce, když bud

lidé uení budou je spravovali, nebo když ti, kteí je spravuji,

budou se snažili, aby uenými a moudrými se stali.

Ty perlo národu, Zikmunde Rákóczi, k nmuž jako k jasné

hvzd vzhlížeti poínají národové, budeš nám na tomto míst

a odtud i celé vlasti s pomocí boží velezáícím sluncem, tuto

zahrádku naši, ano boží, paprsky svými osvcujícím, zahívajícím,

zúrodujícím; ty nejjasnéjší své, ano i nás všechnch nejmilosti-

vjší matce a školy této i církve nábožné živitelce, vnukneš ná-

božné to myšlení, že nic vtšího, nic vyššího, nic svtéjšího my-

slili nelze nad to, co páním, tužbou, myšlením, ano i úsilím

samým již zamýšlí vykonati duše Bohu oddaná : totiž skrze opra-

vení a širší i lepší rozhojnní studií moudrosti v tomto národ
rozmnožovali ozdobu vlasti, zvclebiti zdar církve a rozšíiti slávu

božské velebnosti. Nech rozpomene se pobožná Tabitha, že

není mén zbožné tiiti ducha vdomostem, nežli udlovati tlu

pokrmu, kteréžto zlaté povdní od Bernarda 3 '
1

) pochází. Než

jako vtší almužnou jest nasycovali mnoho chudých nežli málo
;

rovnž tak jest vtší nábožnost pomáhati k moudrosti mnohým, nežli

malému potu. Nejštdejší byla almužna, když Josef dle mou-

drosti Bohem sob udlené v as hladu neživil toliko otce

a bratí svých, než i celé království egyptské a lidi okolních ná-

»') Fortius § 62.

") Sv. Bernard, zakladatel kláštera Clairveaux (1115), um. 1153.
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rod. Rovnž peveliká jest tedy nábožnost, netoliko své syny

a poddané, než i pokud možná celé národy pivésti k úastenství

pobožnosti a moudrosti, zvlášt když sousedy trápí hlad, nikoli

hlad chleba, ani žíze vody, ale slyšení slov Hospodinových (Amos

8, ii.33). V as pronásledování totiž, kde by bylo vcí velikou,

kdyby Bh nábožného njakého vzbudil Abdyáše, který by do

sta prorok božích nebo syn prorokv k sob vezma, skryl je

ped zuivostí Jezabely a krmil je svým chlebem a vodou i za

let suchých a neúrodných a za nesnesitelné drahoty obilí (i. Král.

18, 3. 4.
31

). To, dím, ty duše vznešená, sob i vznešené své ma-

tei ve vznešeném tom pedsevzetí mysli dodávaje, moude roz-

myslíš a na to pomyslíš, aby v skutek pivedeny byly myšlenky,

které mají úel tak velebný, dobrotivosti božské piinní své ná-

božn tak podizuje. My pak ostatní, jimž Bh podobné do

srdce vložil roztoužení, prosbami, pímluvami, pracemi a bdním
k svatým snahám vašim piiovati se neustaneme.

Arci nescházejí vci takové, které nadji naší se píí a ji

bucT zvrátiti nebo seslabiti usilují. Avšak budeme-li muži v po-

estném pedsevzetí vytrvalými, nieho nedovedou. A to pedn',

sama vci velikost, zdá se, že odstrašuje: jest zajisté vtší nesnáze

vci zkažené napravovati, nežli nové stanovití; moudí lidé to

znají. Avšak sluší pomysliti, že ku každému krásnému dilu
y
jakž

to boží moudrost ídí, piinna jest nesnáze, tak že, cokoli krásné

jest, nikoli lenivosti než piiníkosti odmnou bývá. Budiž tedy

nesnadno, jen když není nemožno: nemjme starosti! Nesnáze

roztaje láskou a vznešeného úelu pozorováním. Pi velikých

vcech pokusiti se co škodí? Ano lépe jest tisíckráte pokusiti a se

minouti, nežli tisíckráte nepokusiti se o dílo tak slavné, tak Bohu

milé, nám všem tak prospšné, potomstvu tak potebné. Ale jest

se báti pedsudk, pro nž sotva co tak spasiteln mže umyšleno

býti, aby nebylo jinam strhováno od tch, kteí ne po rozumu,

než po píkladech a zvyklosti soud svj ustrojují a majíce za to,

že dobe se dje, cokoli podle zvyklosti se dje, od toho pak

") Západní zem s Uhry sousedící Ferdinandem II. násiln k víe

katolické byly pivádny také po válce ticítileté, a volné vykládání píjeni

sv. v nich bylo zamezeno.

**) Takovým Abdyášem byl nkdy Karel starší z Žerotína, který v Bran-

dýse n. Orl. do tymecítma knží bratrských, i Komenského, po nkolik let

pronásledování živil a skrýval.
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jen o vlas ustoupiti a nco nového zavsti za vc nesnesitelnou

pokládají. Nebo nevdomému i sama nevdomost lahodí, a

chybný i chybu svou miluje, jako svou podobu, již ztratiti se

bojí. Rozkážeš-li nkomu, aby uil se jinému nežli obvyklému,

nebo jiným zpsobem: bude mysliri, že ocitl se na jiném svt,

a zachvje se, že na moi neznámých cest vlnami pohlcen bude.

íká lenoch: Lev jest vn, na prosted ulic byl bych zabit (PísL

22, 13.). My však marnou takovou báze píkladem rozrážeti

ume, nerci-li aby nám se zachtlo jí následovati. Nieho nikdy

sob písné nenaídil duch lidský, aby toho nedosáhl, spoléhaje

na Boha a statenost.

[Díš, že] pece jest se báti nepízn lidí zlomyslných, kteí,

nebudott-li moci jinak, budou pokoušeli se o to, aby baženi pa

novotách vytýkali a podezíváním obalili. Pokud nepízn se týe,

já nikomu nenauil jsem se býti nepízniv, a vzdláním, a ctností,

a výmluvností v njakém lidském ád, národ, náboženství nebo

sekt [nade mne] vynikal. Namíí-li kdo nepízní proti mn (který

sám sebou nic nejsem, nic nemohu, nežli kolik skrze mne ráí

psobiti milost boží), ubráním se, budu- li moci; pak-li ne, Bh
bude sprostnosti záštitou. Vytkne-li nkdo snahu po novotách,

nezkušenost svou projeví. Nebo není nové, co od prastarých,

ano vných myšlenek se odvozuje: kterak nám se pikazuje ob-

noviti všecky své vci, a to píkazem Boha koucího: Obnovte

sob novotinu' (Jer. 44) a píkladem: Aj, já iním všecko nové

(Zjev. sv. J. 2, 5), t. j. kleslé a porušené v stav neporušenosti

pivádím. Jsou [lidé], kteí našeptávají, i« jest s nebezpeím, když

by promnním zvyklostí vci zmateny byly. A o tom v pravd

pouují nás píklady. Tak Mojžíš od Izraelit z Egypta vysvo-

bozených, vedených k vlastnictví zem Kanaan. málem býval by

kamenován. Proroky pak a apoštoly, i samého Krista, co je stálo

uctní božího obnovení! Lykurgus, Lacedaemonských obec na-

pravuje, v zbouení lichvá 35
)
pozbyv oka, život nuzn útkem

zachránil. A kolikráte v Athénách, kolikráte v ím bylo vzbouení

proti zákonodárcm, obec napravili usilujícím! Avšak když jde

o vc boží, nikoli o naši, k Bohu, který ji porouí, ne k nám,

kteíž se bojíme, zetel míti sluší. Podlehne záští a vztek, díve
než by vyvrátily dílo boží nebo ty, kteí Bohu za vrné dlníky se

r
') Že peníze železné zavedl, aby zabninil lichv.
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propjují. Taková konen jest moudrost boží, že i skrze zkázu

svých [vrných], když jí nkdy dopustí, je k odmn, dílo pale

své ku konci pivádí.

Nechajíce tedy zdráhání, vy duchové v tomto národ a na

tomto míst Bohem probuzení, již k tomu se mjte, abyste hned'

za této píhodné chvíle
y
hned v tuto chvíli, hned na tomto místé r

hned sami skrze sebe, na jiné neekajíce, poali dílo to boží škol

svých k lepšímu napravení! Pede vším pak aby toto Rákócké

Athenaeum 36
) ostatním bylo za piklad : totiž jako 'pravý brus

vtipu, pravd dílna lidského vzdlání (po odvržení zbytk barbarství,

zbyly-li jaké 37
), pravý moudrosti zlatodol, pravá pracovna jazyk t

Vybízí vás k tomu, abyste nyní hned o to se pokusili,

království tomuto Bohem dané utišení, pak také surovost cizích

národv, i tch, kteí samým sob velmi vzdlanými se vidí a ji-

nými pohrdají; surové totiž ony války a zuivost, jimiž posud

vzájemn se potírají, hubí, nií, v Itálii, v Španélích, Francii,

Anglii, Skotsku a jinde. My od takové divokosti krajany své ku:

krotkosti pivádjíce, hleme ukázati tm vzdlanekm, kterak

daleko jinaí mravové písluší národm vzdlaným v umní a

v rozumu. A nejsou-li spletky, jakéž mezi všemi národy spatu-

jeme, z úmyslu božího tak zmatené, jako školy, jimii duch po-

božných se cvií, duch bezbožných od nepravosti ke zmoudeni
se pivádí; a nerozumjí-li snad jiní tomu tajemství, ukažme my,

kteí mu rozumíme, že mu rozumíme; abvehom i jim dali pí-

inu k rozumní: vyzdvihnme škola zmoudení, vzor vcí napra-

veni, a na nás jiní hledí, budou-li chtíti. Jestliže potom i jiní,

dojdouce po válkách oddechu (jmenovit Nmci), poboené dílnr

lidskosti tohoto asu poínají zpravovati (a poínají): my píkla-

36
) V ím, v nmž i za prvních dob císaství vychovávání a vyuování

za vec soukromou bylo pokládáno, císa Hadrián (117—188) založil mezi.

1. 133-13(3 veejné vyšší uilišt, jež Athenaeum nazval, po chrám bohyn-

Athény v Athénách, v nmž spisovatelé skládání svá pedítali, které, jako*

gymnasia jím zakládaná, pod dozorem státu bylo, aby s uení seten byl ducli

republikánský. Athenaeum, v nmž grammatice, filosofii a enictvi bylo vy-

uováno, bylo výstavné, výtenými uiteli (professory, doktory) opateno, a hojny

náklad ze státní pokladnice na n šel (poátek stálých platv uitelských

v ím). Také básníci tu plody své pedítali. Pozdji dostalo se škole názvu

schola Romana a mlo dobrou povst až do V. stol.

í7
; Pozn. 23.
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dem jich také jsouce povzbuzeni, ime též, abychom druh druhu

jisker podávajíce, rozžehli prospchu obecného pochode. Nade

všecko pak vzbuzuje nás, abychom dílo to hned nyní poali, po-

skytnutá Bohem píležitost skrze mysl nejvznešenjší našich knížat

probuzenou k rozžehnutí svtla plnjší melhody tomuto jich lyceu 3e
)

a skrze jich pobožn horoucí vroucnost v díle podniknutém. Pi-
strojit i si jnilcžitost k vcem není v rukou našich; ztrátiti pí-

ležitost j>o skytnutou na naší vli záleží. Avšak bude nám kát i

se e dvojí viny, z nevdnosti a z lenivosti, této-li se dopustíme.

Nuže tedy, ponvadž nenedostává se tch, z daru božího, kteí

naped jdou: nenedostávej se ani tch, kteí by následovali!

Pro však pobožné ty úmysly, ivlátt na tomto míst, v tomto

mst a v této škole sluU rykanati, i toho krátce dotknouti se teba.

A to nejprve, ponvadž tu úhelný kámen této nábožnosti nábož-

nost pedk založením školy národní 39
) položila, již statená

itdrost nejvznešenéjších knížat našich (svaté pamti knížete, který

nedávno 4 ") blažen skonal, a nejvznešenjší po nm zstalé vdovy)

novým darováním utvrdila a jižjiž opt rozšíiti se strojí. Snad-

njší zajisté jest k stavení již založenému pistavti, eho ješt

prospch vyžaduje, nežli teprv nové stavení zakládati. Druhé,

ponvadž této vaší škole od prvního jejího založení stoleté jubileum

tohoto již bžícího roku dobíhá 41
), a osudná vk moc (je-li ve

vcech jaká) promnu k lepšímu neb horšímu oekávati neb aspo
pedvídati velí 41

), bude na opatrnosti a pobožnosti záležeti, by

o to peovala, aby promna k lepšímu zaboila. Tetí, ponvadž
-církev pravovrná 43

) po všem Uhersku k Potocké této škole takové

zení míti již si navykla, že odsud obyejn rektorové ostatních

škol povoláváni bývají: není možná pomysliti si nco píhodnj-

šího, nežli aby tito vtipu vzdlavatelé dílnu svého vzdlávání

dobe zízenou tu mli a tu se piuili, nejen jak by školám

Lyceum, sady za východní branou athénskou, blíže chrámu Apol-

lona Lykeia, v nichž Aristoteles uil. Odtud lyceum tolik jako vyšší uilišt.
99

) Schola nationalis.
40

) Jií Rákóczi, kníže sedmihradský, f 1648.

*') Byla tedy škola Totocká založena r. 1551.

*') Naráží tu na tajné ono tušení, které pH všech vcech lidských,

samých sebou velmi promnlivých, ve stu letech promnu velikou k lepšímu

neb horšímu oekává.
n

) Keíbrmovaná.
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pedstaveni, než i jak by jim prospšní býti mohli. Tady, áím,

nech jest Bethel, dm boží, kdež by pod dozorem Eliáše a Elizca

synové prorok ze všech konin sem se hrnoucí mli svá shro-

máždní. A škola ta aby slula škola bolí, v níž by uitelem byl

Bh sám, my pak všivkni abychom usedli na podnoží nohou jeho,

neslyííce sob nic jiného vykládat i, nežli ti knihy : Boha, pírody,

písma a vnitní knihy mysli na<í, svdomí. Pidružuje se dvod
tvrtý: pvabnost místa a vcí k živobytí potebných hojnost 41

).

Tu i samo jméno dobrým jest znamením 45
). Nebo Potok v ja-

zyku slovanským národm spoleném vodu tekoucí znamená ; aniž

tu ku jménu schází vc. Bodrog zajisté, eka píjemná, vody a

ryb, sousední vrchy ušlechtilého vína, pole vkol obilí a dobytka,

lesy pak a háje zvi a ptactva nesmírnou hojnost vydávají. Na-

djeme se tedy, že tu pro Musy bude sídlo velmi píhodné, a
sejdou se chovanci Mus v potu jakémkoli. Nabylo sice msto od

blativosti jména Sáros-Paták 46
): to nás neodstrašiž. Bláta ta sete

lepší vzdlávání, a (dobe-li tuším) spatí potomstvo (ne-li snad

již oko naše) místo bláta na ulicích isté kamenné dláždní a

místo devných stavení zdná, tak že bude pán tohoto místa kdysi

moci íci, co onde ekl císa Augustus: ím pijal jsem cihlový,

ostavuji mramorový. Není také píiny, pro by toto místo pro

pítomnost dvora 47
) mlo nkomu zdáti se nedosti píhodným..

Pravda jest. že bájili básníci, ncjstarší rod mudrc, nikoli neroz-

umné, že Musy nepebývají rády v palácích mst a král, než

v místech osamlých a na vrších nepístupných, na Parnassu a

Helikonu 48
), napovdvše, jak pronáší Ovid: básnni prý zátiší

a bezstarostnosti skladatelovy vyhledá) á. A jak Horatius, že vešken

spisovatel sbor háj si oblibuje a utíká z msta. Za tou píinou
byla Platonova akademfe. Aristotelovo lyceum a jiná uilišt starých

**) Srov. Šk. pans. Dodavek II., § 7. Na blízku hojné staviva i potravy

všude tu dostatek.

**) Noraen — bonm omen.

*') Blatný Potok.
* 7

) Mladšího knížete Zikmunda a matky Zuzany; starší syn Jií II

sídlil v Sedmihradech

**) Parnasaos, hora o dvou vrcholech nedaleko Delf, na níž prý

rády pebývaly Musy, jimž i pramen Kastalský pi té hoe byl posvcen. Pí-
jemnjší byla hora Helikon v jižní Boiotii s prameny Aganippou a Hippo—
krenou, pod nimi s hájem Mus, nejkrásnjšími sochami hojn ozdobeným.
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za mstem 49
). Víme však, že pozdji i do prosted mst usídlily

se uené ty sestry a že za dn našich i v nejlidnatjších mstech
velmi si libují, jen když od stýkání s lidem docela, od hluku

pak trhového a dvorského s dostatek jsou odloueny, jakž to tu

u nás opatrností i v té vci pedk zízeno vidíme.

Zbývá ješt, abych i toho dotkl, pro nám samým, kteí tu

pítomni jsme, kteí se tu vzájemné spatujeme, kteí spolu o tch

vcech rozprávíme, písluší podniknout i dílo reformy školních studií

na tomto míst. (Dovolíte, pelaskaví, abych k vám se pidružil,

jehož jste povolali a vyvolili, abych s vámi o tom jednal.) Není

teba mnoha pádných dvod; jeden dostaiž: Myt jsme radu

dali, na nás nutnost naléhá, bychom radu vykonali. Totiž jako

když Josef o zízení sýpek i o zvolení k nim dozorce pro as
hladu radu byl dal, uslyšel od faraóna : Ty budeš ten, jemuž radu

tuto moci dáti dáno bylo. A když kdosi v ecku se chlubil, jaké

skoky na ostrov Rhodu byl provozoval, dali mu za odpov:
Tu jest Rhodus, tedy skákej*0

). Tak i vy, kteíž jste pání a

rady své o napravení této školy vnukli nejvznešenjším knížatm,

vy, kteíž jste byli pedložili dvody, aby mužové ve vcech di-

daktických zbhlí sem byli povoláni, aby tu zízena byla dílna

tiskaská, a stanoveny tu byly stoly obecné k obecnému jich od

studujících užívání: vám konen, kteíž sem pozvati a v práci

uvázati jste se nechali, jest potebí, abyste slyšeli slova: Tu jest

Jlhodus, tady se tušte! Tu jest Egypt: tu proti usm vdeckého

hladu sýpky pipravující Tak-li neuiníte, budete podobni tm,
o nichž vece Kristus: Povídají a nedlají, svazují bemena a kladou

jo na plece jiných, sami pak ani prstem jich se netýkají.

Co mne se týe, vyznávám ped vámi, že jest mysl má tak

ochotna, že se jist pesvdíte, že nebudu se vzpírati proti be-
meni, k nmuž mne prosby vaše pimly, [k nmuž mne] rada

pátel pemluvila, [jež na mne] vložil Bh sám. A když Bohu
a vám tak se líbí, abych píkladem pedcházel, neodpírám, protože,

popála-li dobrotivost boží zpozorovati nco dobrého ve váš prospch,

*9
) Akademie bylo místo na sevzáp. Athén pi ece Kefissu, zasvcené

heroovi Akademovi. V dobách rozkvtu Athén zízeny tu sady a gymnasium.

Platon vrátiv se s cest zahájil tu svou školu, která odtud nazvána Akademií

(akademickou). Lyceum v. pozn. 87.

T. j. nechlub se, eho jinde jsi dovedl; nám ukaž, co umíš, a \i-

•dime sami.

Digitized by Google



31

vím, že to k obecnému užitku církve bylo popráno. Pamtliv jsa

tedy, za jakým koncem na as sem byl jsem povolán, poslán,

nutkán, piiním se dle své možnosti, abych tomu dosti uinil

:

Prvé, abych vás a [krajany] vaše pátelským s vámi obcováním

k ušlechtilejšímu zabývání se studiemi humanitními bu plnji

pozval, nebo lahodnji pivábil. Druhé, abych knížky methodické,

které by byly brousky myslí vašich, pilníky soudnosti o vcech

a pravidlem jazyka (latinsko-mateského), co možná nejlépe sklá-

dati pomáhal. Tetí, abych píklady stálého cviení zpsob ukázal,

jak je (knihy) mládeži školní vykládati a pizpsobován s pro-

spchem. A tudíž konen, abych skrze vás samy (pokud popeje

Bh) poskytl píležitosti ke zlepšení této školy i ostatních škol

pravovrných po celém Uhersku. Skrze vás samy, dím. Nebo ani

plece mé, starce šedesátiletého, nestaí takovému bemeni, aniž by,

kdyby staily, bu bylo bezpeno neb lahodno, abych já %
jsa lovk

cizí, dával se v úad nenávisti podrobený. Dobré rady dávati i my
cizinci, i slabí starci mžeme, jen když pomohou; ale piiovati
se k svému dobrému komukoli piinlivému písluší, a lovku
nebo národu.

Na vás tedy já. osvícení slavné této školy uitelé a misti,

jako na vrné rádce, jako na milé soudruhy a pátele, jako

na piinlivé pomocníky v tomto díle božím budu patiti, a již

patím. Spojme, prosím, ruce, spojme srdce, spojme prosby své

v Pánu a v síle moci jeho! Nebude scházeti svatým tužbám a

snahám pomoc toho, který ji byl slíbil, a jest pravdomluvný.

Také vás, bystrá studujících eto, kteíž k tomuto boji proti suro-

vosti jste se pihlásili, nikoli jako nastávající své žáky, než jako

pravdy a svtla spolužáky po prvé pozdravuji, rád v tom následuje

onch ímských velitel, kteí, aby vojíny ke všemu mli ilejší,

nejmenovávali jich vojíny, než spoluvojíny, sdílejíce se s nimi

o úmysly své jako se soudruhy, a spojivše i takovouto vlídností

mysli pevnji, skutky znamenité slavn vykonali. Dovolte, abych

pidal, jakž mi práv na mysl pipadá, rozkošné a dmyslné po-

vdní Filipa Melanchthona, který vstoupiv jednou do školy trivi-

áln 51
), odkryv hlavu, uící se mládež takto pozdravil: Zda Bh,

5,
i Škola trivialná (trivium) slula v stedním vku [(nižší) škola ta,

níž toliko tem nižším ze sedmera svobodných umní ueno bylo : gramma-

tice, dialektice, rhetorice. V quadriviu uili tveru vyšších umní: arithmetice,

geometrii, astronomii a musice.
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jidni bakdái**), misti, doktoi, syndikové, konšele, senátorovi',

sekretái, kancléové atd. R3
). Když pak nkteí z pítomných tomu

se smáli, odpovdl: Nežertuji, opravdu mluvím. Takových zajisté

muž, až my odejdeme, bude potebí obci, církvi, škole. Odkud

máme se jich nadíti, nežli z tohoto pluku žák? Podobn i já

vás, moji studující, beze smíchu a beze žertu osvícenými rektory

škol, velebnými správci církví, ctihodnými dioecesi seniory, supera
tendenty, biskupy, vzácnými senátory a soudci mst, urozenými ra-

dami dvorskými, sekretái a kancléi, opravovateli sttla v tomto

národu, zupueovatcli bezbožnosti, surovosti, zmatk atd. pro na-

dji, kterou o vás v srdci svém chovám, pozdraviti a vás k radám

a inm, které by z vás takové muže uinily, povolávati se ne-

ostýchám.

K vám rovnž se obracím, vznešené ratolestky, perliky vlastí,

kvte urozenosti, kteíž tu pítomni jste nebo potom budete, vzr-

stejte i vy šastné pomocí šastného návodu v stromy hojné ovoce

nesoucí, pod jichž lupeny by hnízdilo ptactvo nebeské, napotom

poddaní vaši. Vidím i vás již jako nastávající patrony církve,

zvelebovate'e škol, lesk a sloupy roduv, ozdobu národu, okrasu

vlasti. Abyste nadje tak veliké nezklamali, vaší péí bu; aby

pak nebyla dána píina k takovému zklamání, o to péi sob
zstavujeme.

Tak mi Hospodin budiž milostiv, jakož já nic jiného, nežli

spásy vaší u vás nevyhledávám a nebudu vyhledávali, dokud tady

jsem, moji (Jhi. Vy jen proste Boha, aby nám, kteí tato svatá

pedsevzetí vzbuzujeme, život zachoval, aby jej sílil, aby popál

pokoje, aby vzbudil podporovatele, pravé podporovatele církví

a škol, aby ty, jež nám již dal, zachoval, jim živobytí prodloužily

je duchem moudrosti, rady a síly k vykonání díla tak svatosva-

tého, jež ve jméno Nejvyššího poínáme, opatil, jakož i ty, jež.

") Bakalá (bacralaureus), nižší stupe hodnosti akademické, jíž po-

odbyté zkoušce nal ylo se práva, míli ctni o vodách ve vyšším uení. Pra-

vými uiteli universitními byli toliko misti, k nimž za doby, kdy universí za

privilegované uené sbory neb cechy byly pokládány, ml se bakalá jako

tovaryš k mistrovi v jiných korporacích nebo bratrstvích. Z universí pražské

bakalái chodívali do mst a do vsí za uitele, jimiž bu povždy zstávali,,

nebo potom o hodnost mistrovskou novými zkouškami se ucházeli.

") Inform. šk. mat. kap. I. (mus. vyd. str. 5.).
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za vdce studií svých pijímáte aby majíce pomoc od Boha,

stali se vám pravými vdcj ku pravé moudrosti.

Co té cesty k moudrosti se týe, pedkládáme vám: prvé,

krásné návody k jazyka latinskému ,k dosažení lahodné jeho pes-

nosti cestami lahodnými. Druhé, souhrn lepší filosofie ke vtipnému

stopování píin všech vcí (pokud postaují skromnosti kesanské).

Tetí, svobodných umní (pot, mictví, hvzdáství, svétloznal-

štví, musiky a jiných k živobytí prospšných vcí) sliným cvikem

sliné zbhlosti dosažení. tvrté, mravnv opilování výborné, abyste

odsud vyšli jako obané uhlazení, k obcování s lidmi jakýmikoli

zpsobní. Konen, svatosvalá tajemství bohosloví thcoreticky

i prakticky, abyste poznali, že jest báze boží moudrosti poátek

i dovršení, a tak nasyceni jsouce pravou pobožností, abyste odtud

vzešli (jak Kristus spasitel mluviti ráil) jako svtlo svta a sl
zem. Pozorujte, neimilejší, že neschází nám vle vám prospti,

tak že, nebude-li várn rovnž scházeti vle k vašemu vzdlávání,

mnoho od dobrotivosti božské budete moci oekávati. Ale opt
a opt prosím, abyste napjali všech sil k vyhubení lenivosti **)

a pilností svou osvdili, jak velmi si vážíte píležitostí Bohem
vám poskytnutých.

Zbývá, abychom si pomoci od Boha vyprosili, aby on dle

své vné dobroty, pro niž nezhrzí pokornými srdcem a tch,

kteí se mu cele oddávají, od sebe nezamítá, i tomuto našemu

pedsevzetí milostiv požehnati ráil. Dej nám. Bože, všechnm

mysl takovou, abychom veškery své úmysly a veškery snahy své

k obecnému dobrému vlasti a církve, v ní pak k sláv tvé obra-

celi všickni. Napl, svatý Bože, tím nás všech vli a dej, aby-

chom svatou tu vli také mohli vykonuti, aby jakkoli nedostatení

jsme, chvála však tvá dokonána byla ústy malikých a nemluv-

átek. Svtlo tvé, Pane, pravda tvá požehnání tvé nnplniž tuto

školu i ostatní školy v tomto království, i všecky školy po veške-

rém okrsku kesanském. Utvr i v tchto nepokojích zemí

a v tomto zpuštní nátod církev svou. Ano i pod kížem rozmnož

ji svtlem svým a oist ji dle zalíbeni svého, jak jinde, tak

i v tomto království. Vzbud ji nábožn ochránce a zastance,

školám pak opravovatele slavné, Mojžíše, Davidy, Šalomouny,

Josafaty, Joziáše, Konstantiny a j., a rovnž i vrné pomocníky

st
) Pozn. 29.

Komenský, ftei Potocké. 3
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Arony, Nathany, Jojady, Eliáše a Elizee, vše muže podle srdce

tvého. Tm pale, jež jsi již vzbudil, a mezi nimi pevznešenú knížata

naše, i jiné v tomto království církve evangelické pány a oenránce,

tm ršechnm život, zdraví, sílu a mysl sloužili tob srdcem istým

zachovej, silou svou s nebe je posiluj a v hojnosti je zvelebuj.

Vyslyš nás, Pane, pro slávu svatosvatého svého jména, budiž

blízké bojícím se tebe spasení tvé, sláva tvá pebývej s námi

v naší zemi! Milosrdenství a víra nech potkají se spolu, spra-

vedlnost a pokoj nech dají sob políbeni. (Žalm 85, 10. 11.)

Budiž zejmé pi služebnících tvých dílo tvé; budiž konen okrasa

Hospodina, Boha našeho, nad námi, a díla rukou našich sám po-

tvrzuj. (Žalm 90, 16. 17.) Amen, skrze a pro Krista. Amen.

Vy pak mecenáti, patronové, píznivci, pastýi, senátoi,

mštané a hosté, bute zdrávi, šastn se mjte a štstí škole této

i tm, kteí o to péi míti budou, aby zaskvla se svtlem, s nebes

vyžádejte. Domluvil jsem.
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O prospšném užíváni knih, nejhlavnjším nástroji

yzdlkati Ytip.

e, pedneseni na poátku prací ve vtší síni školy Potocké,

dne 28. listopadu 1650.

Rozmilí posluchai!

Není vám nepovédomo, že jsem povolán byl sem k vám za

tou píinou, abych píli vaší, zabrané péí o svobodná uméní,

radou ku pomoci pispl, pokud ráí popáti Bh. Nuže tedy,

pomáhám, nuže dnes iním poátek. Uite i vy poátek, pozorn

jímajíce slova napomínajícího, aby nerozplynula se vtrem. Vám
chci mluviti, ne tmto stnám, ponvadž [slova] ve prospch váš

mluviti zamýšlím. Ohlížeje se já po celém tomto msíci, který

jsem již s vámi byl ztrávil, nejmilejší, po veškeru vašem zamst-

nání a jeho poádku, vidím, že váhavjšího výsledku postihl jsem

nejpravdivjší píiny ti: Prvou, že knihami píhodnými, lunky

to vdomostí, nejste s dostatek opateni. Druhou, akoli dobré

píruné knihy umní s dobrou ást nescházejí, nescházejí však

bez píiny, jsouce v knihovn školy tak uzaveny, že k nim málo

kdo pipuštn bývá, o pokladech tch ani se nedoví, nerci-li aby

jich úastným se stal. Konen, že vidím, kterak nedostává se

zpsobu, jímž by uitelé rovnž jako uové dovedli zbaviti se

trmácení, a kdyby vtší ást prací a bemen na nmé ty mistry

(knihy) nakládali, aby dovedli obohatit! se poklady všeliké ue-
nosti. O tch tedy nedostatcích, ponvadž jsem je zpozoroval a

doufám, že jim radou lze pomoci, nemohu pomleti. Aniž však

ry se domýšlejte, že rám jediným rada ta se vytýká : jestif v tyto

asy [všech] škol chorobou obecnou, tretkami abstraktnými zamst-

návati vtip, kdežto spisovatelé dobí bud" zcela ze škol se vyluují,

3*
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nebo sotva jeden nebo druhý jest pipuštn, a s ním tak bývá na-

kládáno, že i on sám i vtip na trápení brán bývá. Jest tedy na

jisto o léku njakém pemýšleti. Když pak o tom budu rozprá-

vn,- vyprosím si na vás na pl hodinky uší otevených a mysli

pozorné, chtje ukázati:

1. že má kandidát uenosti knih nad zlato a drahé kamení

sob vúžit i;

2. a dnem i noci v rukou je obraceli;

3. a z nich pel ušlechtilejší vdy sbírali a je} do úle vlast-

ního vzdlávání penášeti;

4. a tch tuk oderbtd snesených pokladu moudrosti nemá

býti nepovdomo, jak sliné užíva.

Což když vám ukáži, porad'<m
}
aby v svaté jméno Pán ke

tení spisovatel rue bylo pikroeno. Vy pak rozvlánosti se ne-

bojte
;
nezamýšlím íci všecko, co by o tch vcech íci se mohlo

:

picházím toliko, abych vás nyní na poátku k oblíbení si knih

rozplamenil, podrobnosti k praksi samé odkládaje.

I. ekl jsem, studující moudrosti že má knih vážiti nad

zlato a stíbro. A právem. Knihy zajisté mohou jej k cíli tužby

jeho pivésti, nikoli zlato a stíbro: co má tedy radji chtítiV

Hladový zajisté radji chce chléb nežli zlato; slepý radji balšám

na zhojení oí nežli stíbro; smrteln nemocný radji lékaství

nežli poklady. Na nic nebyly by nivy, kdyby semen nebylo; na

nic vely, kdyby nebylo zahrad a luk, kde by sbíraly med; na

nic mravenci, kdyby polí nebylo, na nichž by hledali potravy.

Ano na nic oi, kdyby nebylo na se dívati; na nic chíp, kdyby

nebylo vonidel; na nic uši, kdyby nebylo zvuku atd. Na nic byl

by tedy i vtip, kdyby nebylo pokrmu moudrosti, jejž dávají dobré

knihy, dobrými pravidly, píklady, mravy, zákony, náboženstvím

naplnné. Ony po zpsobu nejvérnéjších pátel rády s námi ob-

cují, s námi upímn, zejm, bez petváky, o emkoli chceme,

rozprávjíce, nás pouují, návody dávají, napomínají, tší, a vci

od zraku našeho i nejodlehlejší jako pítomné nám pedsta-

vují. Ó, podivuhodná knih moc a velebnost a jaksi božskost!

Kdyby knih nebylo, suroví bychom byli všickni a neuení, ne-

majíce žádné pamti vcí minulých, žádné vdomosti vcí bož-

ských ani lidských. Aneb kdyby nco toho bylo, báje by byly,

tkavou ústního podání nestálostí tisíckráte jinak a jinak

promnné. Jaký jsou tedy božský dar mysli lidské uinný
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knihy: vtšího pro život pamti a soudnosti nemohlo nic býti

popráno! Nemilovati jich jest moudrosti nemilovati ; nemilovati

pak moudrosti jest hovadti, kterážto vc v urážku Boha tvrce,

který nás obrazy svými míti chce, obrací se. Mjme se tedy na

pozoru ! A ponvadž pomocí knih mnozí uenými se stávají

i mimo školu, bez knih pak nikdo uený nebývá ani ve škole:

jestliže milujeme školy, milujme i knihy, duši škol
;

nebývají-li

zajisté školy oživovány knihami, mrtvolou jsou.

II. Domluvil jsem o vážnosti knih. Nestaí však knih více

cážiti než zlata a ukrývati je jako poklady (ukrytý zajisté poklad

na jest?): knihy krom toho teba isti, aby zakopaní v nich

pokladové moudrosti byli vykopáni a na loží svtlo a v užívání

se dostali. Kdyby pak nkdo z tch, kteí lépe prohlédají, dovo-

diti chtl, že knihy ty lidmi sepsané nejsou zlatodoly moudrosti,

nýbrž sám duch vás a rozestená v svt díla Všemohoucího

a psané slovo boží: pipustíme, jen a on také pipustí, že knihy

pilností lidskou moude složené jsou zlato z hlubin svých již vy-

dobyté, vodikami a ohnm všelikého zkušování proištné, snad

i k užívání obecnému znamenané a již hodnotu jistou mající

a tak k dennímu užívání se hodící. Tedy jako zlato v skíni

uložené za jisUjší bývá pokládáno, než' i zlato v podzemních stujích

posud se skrývající : tak i moudrost po krabikách knih již roz-

ložená píhodnjší jat nežli ta, která v poátcích svých ješt se skrý-

vajíc, vybavena odsud býti mže. Krom toho, ponvadž ani nebylo,

ani není, aniž bude vtipu kterého tak šastného, který by všecko

ze sebe samého, jako pavouk pavuinu z vnitností svých, vyvedl:

pro bychom nevy.pújovali druh od druha ? pro bychom cizího

potom neužívali k své poteb? Lépe nám se hodí býti velami,

které nikoli z samých sebe ssají, než po zahradách, lukách, lesích

létajíce, pel sbírají a z nho teprve med dlají. Aniž kdy jinak

práv nejuenéjší mužové se zachovali. Kato, mezi ímany nej-

moudejší, od Tullia (Cicerona) labužníkem knih nazván byl, pro-

tože nic nemohlo dostati se k rukám jeho, aby toho ihned nebyl

peetl a nevyerpal '). O Pliniovi a
). oné pokladn veškerých

') M. Porcius Cato (234— 149. p. Kr.), znamenitý eník a státník

ímský, a nepál rozvoji literatury a vlivu etiny, pece sám jako staec

uil se ecky.
5
) C. Pliníus Secundus Starší (23-79 po Kr.), a byl inný jako ímský

dstojník a finanní úedník, pece tolik studoval a psal, jako zídka který
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vécí vdní hodných, píší, že žádné knihy nespatil', které by byl

nepeetl. Otec [církevní] Jeroným 9
) (o nmž Augustin: Nikdo

z lidí nevdl, co by Jeronýmovi bylo nepordomo), jakž o nm
jdou hojná svdectví, byl v knihách setlý nekonen ; mezi

jiným praví o sob, že jediného spisovatele, Origena 4
), šest set

knížek proetl.

Ale ve kterých tak knihách sluší pemítali? Ve všech. Nebo

žádná kniha není tak špatná, aby neobsahovala nco dobrého,

jak svdí Piinius.

Že pak není možná isti knihy všecky (zvlášt po tak roz-

hojnné knih záplav), aspo tedy vtšinu jich. A když ani to

možná není, aspo lepších co možná nejvíce, neb když mén,
tedy nejlepší. Ale v jakém výboru? Povím, co o tom soudím:

pozorujte a rady nezamítejte: Radim, aby více byly teny poprvé

knihy vcné nežli slovné, t. j. které vcmi k životu prospšnými

se zabývají, nikoli které eí plýtvají. Jenom pro sloh tedy sotva

isti jest kterou knihu, a jestliže kterou, leda jednu nebo dru-

hou. Jestliže zajisté spisovatel moudrý vci krásné krásn pro-

náší, nauíme se strun jednou prací obému, jako když neseme

oechy v skoápkách, víno v sudech, me v pochv atd.

Nebo na trhati, co jest pospolu? Druhé, mají teny býti

spíše knihy látkovíté% nešli formáln, t. j. spiše takové, které pí-

kladu podávají a ve vcech cviení, nežli ty. které o pravidlech

pemyšlovati uí. Ve vci té velice heší školy, pravidly abstrakt-

nými, mluvnickými, logickými, enickými vtip spíše hubeníce

a sem tam vláejíce, nežli by jej rovnou cestou do vcí samých

pustiti sply. Nebo k jaké poteb jsou kovái kladiva, nemá-li

co kovati, železo? Na krejímu i na tisíce jehel, náprstky, nžky,
lokte, nemá-li suken, z nichž by šat nadlal? A takovými stá-

vají se obyejn oni samými pedpisy a pravidly napínaní ue-

nosti kandidátkové: octnouce se mezi vcmi, bývají bu nmi
nebo zaraženi, nebo zvuk bez smyslu vydávají, vychrtlí a vyschlí,

uenec. Zachováno však od nho jen dílo pírodopisné (Naturalis historia)

o 37 ku. Zahynul pi výbuchu Vesuvu, chtje zkoumati tento úkaz pírodní.
J
) Sv. Jeroným (vl. Hieronymos Sofronios Eusebios), otec církevní,

(331—420j, posléze mnich v Hetlém, pekladatel písma sv. do latiny, kterýžto

peklad uznán za autentický (Vulgáta).

*) Origenes, uitel církevní (185-251), professor v Alexandrii, muž

neobyejné uený a veleplodný spisovatel.
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od pravého vcem rozumní, nerci-li od jich užívání daleko

vzdáleni: slovem: prázdní a pustí. Vada ta tedy škol, a zasta-

ralá, ovšem musí býti napravena, aby místo tolika soustavných

pravidel radji tení spisovatel bylo zavedeno. Konen pak

teba toho šetiti, aby spisovatelé staí i noví, obecní i podrobní

od sebe nebyli roztrhováni. etl jsi spisovatele nkteré našeho

vku? Okus i starších; nebo staré víno lepší jest, dí Spasitel.
v

etl jsi staré." Nezamítej ani mladších; nebo nová pozorování

pinášejí starým neznámá. etl jsi nco obecného? Shánj se

i po podrobném týchž vcí rozvedení. Spatil jsi ásti vécí?

Spatuj i, jak ve spojení jednotné se sbíhají. Krátce : vdomost

starých vážnosti hodna jest pro starobylost, vdomost mladších

pro hojnjší svtlo. Podrobné vci vypisování poznáváno býti má,

protože velmi názorn vzdlává; vypsání obecn, protože soudnost

vysoce dovršuje a v jednotu a sílu sbírá.

III. Ostatn nepostaí knihy isti, pozorn teny býti musí,

aby kusy nejznamenitjši byly vyznamenány a vypsány. Vyzname-

nány v knize samé, jestli tvá
;

poznamenány pak neb vypsány,

bu si kniha tvoje nebo cizí. Vybírati zajisté vci nejužitenjší

jest vc tak nejvýš potebná, že nikdo nete knih s prospchem,

kdo z nich zárove nevybírá. (Neb ani knihy t ueným neuiní,

než studování.) To jest ze tení jediné jisté ovoce, aby co kdo

te, to si také pivlastnil, vypisováním 5
). Nebo to jediné po-

zornost toucího ostí a ducha v pozornosti udržuje a vci po-

zorované v pamét vtiskuje a mysl stále vtším a vtším svtlem

polévá. Nechtiti z knih nieho vybírati jest k niemu se nemíti:

chtíti vci jenom svovali holé pamtii jest vci na ritr zapiso-

vati, protože pamt naše jest vyvétravá, mnoho v sebe pouští,

co potom zase vypouští, a vytrácí, není-li zábradlím písma pod-

porována. Má jí tedy, jak jen možná, vci zachycovati býti po-

máháno, což však jinak lépe nemže se stati, nežli aby vše, co-

koli pamti hodno, bylo vypisováno a do zápisek našich pená-

šeno, mohouc odtud snadnou prací ku každé poteb zase býti

vyhledáno. To jest ona cesta, kterou mužové k udivení uení

tam se dostali, kamž že dospli, žasnou ti, kteí nevdí, pomocí

jakých návod se tam chodí. O Pliniovi jest psáno, že zádn

s
) Jak Komenský tím pravidlem se ídil, jevily hojn zápisky po jeho

smrti zbylé, a hlavních plod svých snah nehodami nkolikráte pozbyl.
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knihy nevidl, které by byl neetl: nic poznání hodného neetl,

z eho by nebyl vypisoval; nic nevypisoval, eho by byl zase

v písmo (í. j. v knihy své) neuvadl. A Gellius °) o sob sám píše

:

Jakmile jsem knihu njakou do rukou vzal, bu eckou neh la-

tinskou, stídav jsem inil poznámky. Lipsius 7
) pak: Nesbírám,

ale vybírám, ímž vdéti dává, že nevypisuje, co se namane, než

s rozvahou, avšak nezapírá, že vypisuje. Proež o nm napsal

jiný : ei svou Lipsius mluví, ale mnoho ne svými ústy.

A co sluší vybírat i nebo vypisovali:' otážeš se. Odpovídám:

Na to nebude dlouhého otazování. Piš, cokoli najdeš sob nového,

dosud neznámého, o em. soudíš, že krásné jest a že nkdy k n-
emu se ti hodí, bud si slovo, nebo rení, bud si povedení nebo

vypravováni, a cokoli jako kamének tpytiti se spatíš.

Nkteí jenom po tom, co k jich studiu se hodí (na p.

k bohosloveckému) se ohlížejí a jenom to si vypisují, vcí ostat-

ních si nevšímajíce, a tudíž i celé pekrásné knihy, z nichž by

jim, jak za to mají, nic do mounice nepibylo, stranou odklá-

dají. My pak, kteí obecná studia schvalujeme, radíme, aby

z každé knihy, kterou kdo do ruky vezme, vše, co pamtihodno

jest, bylo vybíráno a sbíráno.

Ale jak to? otáže se nkdo. Rozliné rozliných lidí jsou

rady, v jaké zpsobe by knížky výpisk mly býti spoádány.

Ze pak by dlouhé bylo soud o nich pronášeti. povím toliko, co

zkušeností dobrým býti se mi osvdilo. Ncjjcdnodušší zpsob

jest užívati denníku, totiž knihy, do níž po sob vpíšeš, cokoli

krásného kterého dne jsi byl etl, slyšel, vidl, nebo co ti snad

samému krásn na mysl pipadne. Tak denník svj prohlížeje,

pokud jsi každého dne prospl, s potšením shledáš. Avšak pa-

matuj si, že denník takový sluší opatit i ukazovatclem abecedním,

který by ti, když z poteby nco vyhledáváš, kde každá vc stojí

zaznamenána, ukazoval a tak snadného vyhledání dopomáhal.

Nebo ponvadž tento tvj poklad každým dnem tob [v rukou]

bude vzrstati, až z nho haldy budou, nemožno by bylo vzpo-

6
) Aulus Gellius, spisovatel ímský (asi 125— 175 po Kr.) sbíral do svého

spisu „Nori attické" (Xoctes atticae 2) knih) vše, cokoli kde etl o starší

literatue a jazyku, právech, filosofii a vcech pírodopisných. Je tedy jeho

dílo dležitým inventáem zpráv jinde nezachovaných.

) Justus Lipsius, vynikající filolog holandský (1547—1604), zasloužilý

o text a výklad starých klassikv.
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menouti si, kde co jest poznamenáno, kdyby tak rozsáhlé zásoby

své ukazovatele nepiinil. Pak«li vbec žádného ukazovatele

potebí a zásoby nicmén setené míti chceš, ui si sbírky

neb snšky, v nichž by poádkem njakým jistým a nepo-

hyblivým a tob povdomým nápisy všech vcí byly po-

loženy, aby k nim dovedl pipisovati jak slova, tak rení a pov-
dní a vypravování a cokoli vbec se naskytne. Kniha taková

jest Brána jazyk nejnovjší, podobu celé encyklopaedie mající

nebo míti mohoucí, jaká naposledy s pomocí boží vyjde. Jestliže

k ní pišiješ škaret s dostatek, cokoli do ní budeš moci vepsati.

O tom však budeme moci raditi se, až k vcem podrobnjším

pejdeme.

IV. A' užitkm picházím, jež práce po nkolik let tením
a probíráním spisovatel s sebou pinese. První bude mysli

stranu všcí jasné osvícení: nebude konen, když nkdy nco
budeš míti mysliti, mluviti, initi, potebí tu neb onde hledati

neb rozžehovati, než pipraveno již bude všecko, provázejíc t,

kamkoli se obrátíš, což vc peveliká jest.

Druhé, budeš bohat vlastním u práv nabytým bohatstvím :

že by nepravým titulem byl vlastníkem poklad vdomostí, nebude

t moci viniti nikdo.

Tetí, budeš míti poklady své v moci své, a budou ti pro-

spšnjší, nežli sto cizích Klasobraní, nebo Všehokvt, nebo

Vyhledava nebo Pokladnic a j. prospti mže. Nebo co jsme

si neudlali sami, nijak za naše nepokládám. Krom toho málokdy

v cizích tch snškách, co by nejvíce hledal, najdeš; avšak, co

jsi sám pro sebe s rozvahou byl snesl, vždy pohotov bude.

Také ítffc tam [v cizích sbírkách] bez potu jest vcí takových,

jichž nikdy potebovali nebudeš, že pak kolikrát nco pro sebe

potebného hledáš, pokaždé je projiti musíš, tolikrát práce zby-

tená se ti opakuje a konen snad s prázdnou té propouští;

toho ti tvé vlastní zápisky nikdy neuiní, vždy dobrými myšlen-

kami t opatujíce. Nad to pivádjí se tam [v cizích sbírkách]

cizí svdectví slovy tytýž pekroucenými nebo zmnnými, [tak že]

sotva kdy dosti bezpen sluší na n spolehnouti. Avšak co

sám si vypíšeš, víš, že etl jsi vlastníma oima: tomu nedvo-
ván moci nebudeš, tvrté ovoce bude, že snesa tento výpisk

poklad svj tak hojný, vci neuvitelné dojiti mžeš, že i šest

srt spisovatel (tolik totiž, kolik jsi byl etl a vyerpal) za jeden
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den probhnouti a s nimi hodnovrn poraditi se moci budeš,

že ti takka nic se škodou nebude nepordomo, že živou a

putující knihovnou slouti moci budeš, žh vševdomým vidin budešr

ano budeš moci býti (u tch, kteí tajností tch neznají) jako

za vštbu. Aniž budeš za to jmín toliko, než budeš tím

jist. Opaten jsa zajisté sbírkou dobrých výpisk, budeš

moci: i. a bude zaklad (thema) pedložen jakýkoli, jmeno-

vali spisovatele, kteí o nm psali; 2. a kdyby o základu

rozpravy na tob žádali, nebude ti látka nikdy scházeti, a
ji máš uiniti pérem nebo eí, když toliko malé chvilenky

k rozmyšlení si vyžádáš. 3. Nabudeš schopnosti o mínních spi-

sovatel, která by byla nad jiné pravdivjší nebo pravd podob-

njši, byste rozsuzovati. 4. Za tou píinou mnohým, kteí v po-

chybnostech hledají pouení, prospli moci budeš. 5 Sám puk

proti slabosti pamti lék budeš mít i ustaviné/. 6. A kdykoli

buda potebí, budeš o vci kterékoli rozprávti tela celý den,

ehož ten, kdo takovou zásobou není opaten, nijak nedokáže.

7. Bude konen uenost tvá, dovedeš-li v ei uživati také vtip-

ných povdní, celá jako drahé kamení *).

Aby pak v pravd takovou byla, mnoho prospje, jestliže

hned pi vypisování na to pomyslíš, cokoli ti zvlášt se zalíbí,

na v potebách svých, kdy, kde a jak toho užiti hodláš; a cokoli

naskytne se zvlášt píhodného, to do zvláštní knížky opiš (již

nadpis Pozorovatel a as po ase ji prohlížej). Avšak podrob-

nji i to pozdji ukážu, až poátek kolleje Gelliovy u
) uiníme.

Pozorujte, moji nejmilejší, jak upímn vás pouuji, jak vám
bez petváky, kterak veliké a všeliké uenosti dojiti lze, tajemství

odkrývám. Láska k vám nutí mne, abych tajnosti ty vynesl

na svtlo. Na vás bude záležeti, abyste mi odvtili s touže vrouc-

ností, která by vás touhou po vci vám ve váš prospch tak

schvalované roznítila. Vše, cokoli vadno býti mže, tak vdti,

aby v niem tak nebyl hostem, jak krásné jest! O vkm, cokoli

proneseno býti má, umti pronésti nkolik velemoudrých prpovdí,
jak moudré jcstl K tomu jestli vás nenavnadím. nadarmo tu

') Doba humanistická velmi si zakládala na takovémto množství citát

zvlášt ze spis staroklassických, pokládajíc je za zídla takových vtipných

rení, na shodu mezi formou a obsahem, v emž záleží podstatu klassinosti

jich, málo dbajíc.

M
) V. pozn. 6.
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budu. Nemohu však krateji nyní jinak, nežli schvaluje a po-

roueje vám tení spisovatel dobrých. Aj, ukázal jsem vám po-

klady moudrosti, v poli knihoven zaJcopanél Nebudete-liž slyšeti

rady Kristovy, již byl pronesl podobenstvím o lovku, kterýž

v cizím poli nalezl poklad: Skryv jej, s radostí prý odešel, a

prodav všecko, co ml, koupil pole to (Mat. 1 3, 44). Jdtež i vy,

milí, prodejte [vše], co máte, a kupte si pole, v nichž poklady

moudrosti skryty leží. knihy dobré, I opatte se bohatstvím, jímž

byste sebe samy, jímž byste mohli obohatiti jiné, i vlast i samu

církev.

Až taní tedy to smuje? ekne nkdo. Ovšem že. Pozorujte.

Národu každému lesku pidává míti muže moudré, i spisy veej-

nými proslavené, jakými tolik cizích národ krásn se skvje:

a což my? a pro tak? Nerozžehají se totiž ona vtší svtla

jinak, nežli sebranými se všerh stran paprsky svtlovými, jakž

jsme již o tom povdli. Což u nás ponvadž posud bylo

zanedbáno, myslíte-liž, že má zanedbáváno býti poád? Posud

zajisté mého i vašeho národu zkáza byla, že pi potku zstá-

váme, ku pramenm nepicházíme a kapkami moudrosti se spo-

kojujeme, eky, jezera, moe, i sám okeán zanedbáváme: že totiž

na cizích knížekách, výpiscích, klasobraních, postillách, výkladech,

ano i na slovnících a mluvnikách pestávati bylo nám návodem

k uenosti: O nešastný národe, o zahubný rozvode! Co zajisté
v

iní, že Italové, Spanélové, Francouzové, Angliané, Belgiané a j.

ueností ped námi vynikají? Což jiného, nežli jediné to, co jsme

byli ekli. Oni netou knížeky, než knihy, ne knihy toliko, než

knihovny; a neprohlížejí toliko spisovatele jednoho století, než

celou starobylost probírají a všeho si všímají, cokoli kde nového

vyinc, netoliko v jednom jazyku, než ve všech, k nimž mohou

dospi, do nichž neho dmyslného se nadjí. A což my malo-

myslní? Schází nám snad patero smysl? Nebo pojímající moc
obrazivosti? Nebo pokladnice vcí, pamt? Nic z toho. Lidé

jsme onm rovní, rovn všecky dary pírody mající, jako oni.

Co nás tedy od nich liší? Jenom priinlivost, která u nich kvete,

u nás pak vyhasla. Opustila pak nás pilnost, protože posedla

nás lenivost. Vyžete tedy zlého toho hosta, lenivost, Vhi moji;

sklepte se sebe malomyslnost. Pokuste se o to, o vidíte pokoušeli

se jiné: dá Bh i vám. eho neodpírá jiným, jenom na stejnou

s nimi cestu se dejte. A na to oekávejte tím dvrnji, ím zrej-
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méji již naproti pedkm vašim osvdila se s té strany dobro-

tivost boží. Krásné zajisté jest co již ped pldruhým stoletím

Janu Turzovi, biskupovi Vratislavskému, J0
) napsal veliký onen

Erasmus n
) tmito slovy: Není nic nového, Že Uhi mají velmi

vzácný vtip, když Janus onen Panonský ,2
) tolik chvály v básni

si zasloužil, že mu ltalic ráda vítzné ratolesti podává. Na Pi-

sona 13
) pak, jehož památku mi obtrstvuješ, tah milé jest zpo-

minání, jali milé bývalo kdysi v Uim s nim obcováni. Nebo co

bylo nad nho uenjšího, co slavnjšího? Já králi vašemu více

štstí peji k tomuto uiteli nežli k samému království. Tak

Erasmus, jehož úsudek (jednomu vtipnému Uhrovi ped králov-

stvím Uherským pednost dávající), prosím, tak na prosto ne-

pouštjte do povtí, aby nepozbyl moci vás k následování po-

bádati, když ani vám neschází táž zem, též podnebí, týž Bh.
Národ váš posud zajisté jen mužné úmysly poíná, zejm to

vidím. Avšak ponvadž poetí to pirozenosti od umní dobe ne-

bývá zahíváno, ani slušného tvaru nenabývá, nebo na nic nabývá,

neb aspo slab, tím se stává, že více úmyslu potraceni nežli ra-

dostných porod se piházívá. Já pak, ponvadž pojal jsem tak

velkou nadji ve vás a ve vtip váš, milerád služebnou pomocí

svou propjím se ruce boží, vtipu k porodu pomáhající, jenom

nezamítejte, jenom od sebe neodstrkujte ruky pátelské. Daleko

budiž ode mne, abych nco vdt i chtl, co bych sám pro sebe v-
dli chtl, ne pro obec v obecném domu církve! Budiž tedy daleko

i od tebe, kdokoli jsi, aby maje píležitost prospívali, pro nete'

nost užiti jí nechtl. Otevel jsem vám dnes cestu, po níž krá-

ejíce každý z nás veliké moci bude dojiti uenosti. Nebudete-liž

chtíti na ni se dáti? Ó by mi Báli má pominulá navrátil léta

") Jan Thur^o, biskup Vratislavský, bratr známého humanisty a bisk.

Olomuckého Stan. Thur^o, byl velikým podporovatelem snah humanistických,

a jeho dvftr byl po. 1G stol. stediskem nových myšlenek.

") Erasmus Rotterdamský, vynikající humanista (1407—153G), v Itálii

žil po r. 1506, od r. 1513 v Basileji, svou ueností a inností literární byl

takka vštírnou evropskou, že k nmu putovali a s ním si dopisovali všickni

znamenití uenci té doby.
17

) Janus Pann- niu* (vl. Jan Cesinge, z šlecht, rodu Garazdv), biskup

Ptikostelský, slavný humanista a básník latinský, žák Battisty Guariniho,

t r. 1472, nemaje ani 40 let veku. Pro líbeznost slohu stavn po bok básník

staroklassickýcb doby zlaté.

li
)

Pi*'; jeden z humanist vlašských doby Erasmovy.
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zhynulá! Ó kdyby mne nkdo ped tyiceti nebo ticíti lety

nebo aspo tmito dvaceti lety umní tomu byl nauil, eho byl

bych mohl nadíti se do sebe, k tomuto vku dosplého! Ale

scházel, kdo by tomu uil. Ejhle, vám neschází, když vám Bh
cesty té ukazovatele, a chcete-li i vdce, z krajin tak vzdálených

posílá, jiným ho na as k vli vám odnímaje. V pra*vd já o sob,

což o sob filosof Seneka, u
) íci mohu: Cestu pravou, již jsem

pozd byl poznal, bloudním zemdlelý jiným ukazuji*. Vy tedy,

jimž ta cesta nikoli pozd, než dosti brzy se ukazuje, nebudete

chtíti ji nastoupiti? Nepospíšíte si hned tohoto dne, abyste nja-

kou dobrou knihu, která do rukou vám se dostane, potom pak

po celé své živobytí knihu po knize vyerpávali? Aby se tak

stalo, nejmilejší, za to vás pro lásku k moudrosti prosím: staniž

se tak. Cokoli posud asu nakládali jste na kusý zisk ze spisk

nebo zmaili zahálkou, nebo vedlejšími trety a jakýmkoli neuži-

teným ducha roztouláváním, as ten již sem nakládejte, hojn
a zhusta, abyste poali býti uchvacovaicli ne knih toliko, než i sa-

mého asu. Jediná lakota jest poestná, lakota asu, dí on [Se-

neka]. Stežte se, nejmilejší, aby nepihodilo se vám, co vtšin

lidí se piházívá, že nezmoudí po celé své živobytí, anebo co

pihází se málo kterým, mezi nimiž i mn samému, že teprve

tenkrát zíti poínají, když mají pestati. Ó, zani rannji, ty

mladý love, kterýkoli slyšíš tuto radu! Zani statené sebe

užívati, aby nkdy sladce sebe mohl požívati. Ztratiš-li as ži-

vota, ztratíš sám sebe, pak-li ztratiš sebe, kdo t má tob na-

vrátili'*

Zdá mi se však, že slyším tiché reptání nkterých, že vidím

jich se zpování. Jeden ekne : Dobré jest, co radíš, ale namá-

havé. Odpovídám : Musí oech rozloupnouti, kdo jádro jisti chce,

a kdo zakopaného pokladu zmocnin se chce, musí kopati. Kdo
nechce kopati, nucen jest žebrati, ale to jest nestydaté. Dále pak

zdaž není život studujících boj? Avšak vojín ímský, starý onen

vojín vítzný, za pravidlo ml tvero bemen nositi: prvé svršky

své. druhé zbra a zbroj, tetí plaku neb kl na ohrazení ležení,

w
) L. Annaeus Seneca, filosof ímský, (žil asi od 4. r. ped —65. po Kr.),

známý jako uitel Neronv, spisovatel mnohých dl, v nichž ukazuje všude

pozorování pírody a života lidského; obsaženy v nich též pemnohé sentence,

pro nž Seneca stal se oblíbeným spisovatelem stedovkým.
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kamkoli by pišli, konen spíži na nkolik dní. Viztež bojovníky

slušn obtížené, avšak ne díve nežli po takovém obtížení k ví-

tzství zpsobné ! Následuj jich tedy, kdokoli bojuješ v táboru

Mus! A pro by konené práce neobvyklá mla zdáti se tak ne-

snadnou, když píkladem tak se bude pedcházeti. že nikdo ne-

bude moci nepochopiti zpsobu tohoto cviení? A že bude moci

každý, kdo bude chtíti, zastydiž se jinoch, který radji bude

chtíti, aby stal se sprostým otrokem chudé, nežli poestným vlast-

níkem bohaté uenosti!

Jiný myslí: Odkud naberu se knih? nouze a bída pekáži

ctnosti doma. Odp. : Dokud jsi tady, píteli, budeš moci míti

knih s dostatek ze školní knihovny, již dle možnosti rozmnožo-

vali se piiníme. Nadjeme se, že toho dosáhneme, že i knihovna

nejvznešenjšího knížete, dobe dobrými a rozlinými spisovateli

opatená, práv pro tyto poteby bude otevena. Jinde jiných

štdrost pispje ku pomoci, budou- li vidti lovka snaživého:

jenom neopomift po píležitostech se ohlížeti, jenom tady odlož

ostýchavost, jenom tady nesty se žebrati. Bh t neopustí, sám-li

sebe neopustíš: modlením a prací dar božích dosáhneš. Hledej

tedy, a nalezneš; pros, a bude ti dáno; klepej, a bude ti

oteveno.

Ty pak, ó dobrý Ježíši, ú naše veškeré dobré, udl nám, po

em jiš dychtíme, po dobrém, po svtlu moudrosti, abychom v tvé

škole moudrosti prospívali den po dni pro chválu svatosvatého

tvého jména. Amen.
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III.

Chvála methody pravé.

míti Z báje o labj^rintu Daedalov a niti Ariadnin.
džo- e, uinná v Potoku v as zizování první tídy latinská, která jest Vsti-

)\-na bulní, I. 1651, 13. února.

ateli

ivch

ího

:

dloz

m-li

edej

e ti

Vysoce urozený ochránce 1

), urození, dstojní a slovutní mužové,

i ve$keren sbore studujících ! Sešli jsme se svatým jménem božím,

abychom uinili poátek vykonávání úmysl svých, uvoditi v lepší

ád naši studující mládeé, pedstaviti jí boje literárního vdce
a poíti šastn prvního cviku harcovánhn. Byl bych si ovšem

pál radji, aby vc potud byla odložena, až bychom zbran toho

voje mli všechny pohotov, totiž knížky sem urené všecky

tiskem vydány, které pro nepítomnost tiska posud nejsou ani

zaaty. Nebo obávám se (abych nieho nezatajil) tžkostí, abychom

nkde neuvázli nebo nepokraovali s nesnázemi. Avšak ponvadž

se vám nezdálo s vcí déle odkládati, poslechnu radji vle vaší,

nežli rady své. Neprohešíme se snad tak velice, dopustíme-li,

aby i tu se stalo, co jinde obecn se pihází, že cokoli poíná,

surové bývá. Toliko mn vina nebudiž piítána nebo methodé,

neobjeví-li se hned s poátku pokroky takové, jakých si pejeme

;

dá však zajisté Bh, že nicmén pece dnem ke dni lépe urovná

se všecko.

Abych pak také vás povznesl k té nadji, umínil jsem si

ped tímto dnešním inem pedeslati malou rozpravu o chválách

a užitku pravé methody.

Abyste pak, když o tom nco mluviti budu, radji mne
poslouchali, usmyslil jsem si (po píkladu mistra nejvyššího)

otevití ústa svá v podobenstvích a vám vyložiti bloudní ono

') Zikmund Rákóczi, kníže Sedmihradský.
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labyrintské
y
o nmž staí s dostatek vypravují, a šastné potom

nalezenou niti Ariadninou z bloudní toho se vypletení. Slyšte

mne, laskaví posluchai.- piiním se, aby vás nemrzelo pošlou -

chati, abyste nelitovali, že jste poslechli. Bude totiž hrou

dmyslu píhodné k vcem smyšleným vci pravé piiniti. Já

pak nejprve báji, jak ji staí vypravují, budu vypravovat i, potom

ji pizpsobím ku pítomnému našemu úmyslu, odkryti totiž

škody nepoádku i prospšnost ádu.

Báji takto staí vypravují: Minos, ostrova Kréty král, man-

želku ml Pasifau, ženu onavné vilnosti, která spelešivši se

s Taurem, obludný vydala plod, pololovka a polovola, nazva-

ného Minotaurem. Stalo pak se, když nejdmyslnjší umlec
Daedalus hostem na Krétu zavítal, králi práce své k vystavní

budov umlých nabízeje, že král žádal, aby vystavl labyrint,

totiž budovu matnou, nemající východu, za vezmi onomu nevlast-

nímu jeho netvorovi. Uinil tedy Daedalus budovu se zatákami

cest nrkonenými, sínmi, komnatami, pechody, chodbami vzhru

a dol tak na všech stranách pcplnnou, za každý, kdo tam

vpuštn byl nebo sám o své vli vstoupil, stále obíhaje

východu by nenalezl nikdy. Do ni zavel král Minou tu

svou obludu, Minotaura, a kázal do ní vházeti zloince k smrti

odsouzené, aby bud obludou tou byli sežráni, nebo sami sešli

hladovou smrtí. Pihodilo pak se, že athénského krále syn,

Theseus, veden jsa všeteností, na Krétu se dostal, a jat byv,

do bludišt puštn býli ml. Že však byl jinoch velmi sliný, dcera

krále Minou Ariadn slitovavš* se nad ním, dala mu radu spasi-

telnou (ale radou Daedalovou), jak by mohl vysvoboditi se z v-
ného bloudní a ze záhuby. Byla velmi jednoduchá, avšak k úmyslu

postaitelná, klubko nití, aby nit u prvních dveí piváže, klubky

s sebou nesa a je rozvíjeje, kudy byl pisel, tudy se vraceje, vý-

chodu se dopátral. Podaila se hst, Theseus pak vyváznuv Ariadnu,

spásy své strjkyni, odvedl s sebou, a po smrti otcov na království

athénské pozdvižen byv, tolik in pamtihodných vykoná 1
, že mezi

mnohými jediný za Hérakla poten bývá. Mezi jinými skutky jeho

také vypravují, že palaestru založil, t. j. v umní uvedl, protože

ped ním toliko velikostí a silou tlesnou zápasili, umní pra-

žádného neznajíce 2
).

a
) Palaestra, zápasiát, v netnž hry a zápasy tlocviné konány byly
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Tu máte báji, posluchai. Co by starovk onen svým zp-
sobem moudrý chtl, aby skrze ni bylo rozumno, vykládají

mythologové v tento zpsob: Labyrintem prý nic jiného nechtl

naznaiti, nežli že zmatené jest lidské živobytí a tžkostmi

tak mnohými zapletené, že nikdo le zvláštní opatrností vyplésti

se nemže, zvlášt pak tmi, kteí pi vesle správy sedí, králi

a knížaty národ, tžkosti nekonené, jedny horší než druhé

že vznikají To prý jednou bylo píinou, pro ode všech

spisovatelv o Theseovi tolik jest slyšeti. Ze totiž Theseus nemohl

bez umní Daedalova se vyplésti, t. j. že hmotnost toliko a síla

bez rady a jakési božskosti rozumu k velkým dílm sama nikde

nestaí. Tak báji o Theseovi a Daedalovi vykládá a k živobytí

lidskému vztahuje nejznamenitjší vku našeho mytholog Natalis

Comes.

Vc však, zdá se, že více do podrobná a jasnji k vcem
lidským mže bytí obrácena, abychom mli živý obraz všeho, co

posud v svt zmatené konáno bývá, avšak radou moudrosti božské

vydaí se laskavji.

Vší oné Kréty král Minos krále všehomíra pedstavuje, Boha.

Jehož Paaifau, obraz, spolenici, lovka, když byl zprznil Taurus

pekelný, ábel, pošla z porodu toho nešastného obluda, Mino-

tattrus, to jest z božského a lidského semene smíšená moudrost.

shora sice nco krásného a hezkého, podobnost boží, zdola

pak nco zemského a škaredého, hovadského pedstavující. Bohy

hýti jsme chtli, však v podob dábelské, Bohu podobnými

majetkem vševdomosti, dáblu rovnými zrušením poslušnosti.

Král všehomíra, aby potrestal nás, zahradu rozkoší promnil nám
v bludišt, kdež by lovk tlesný baže po vševdomosti dél,

jež Búh v srté iní od poátku až do konce, píiny nenalezl

(Kaz. H, li.). Viz, podle svdectví Šalomouna, svt v pravd
velký labyrint, menší labyrinty v sob obsahující všecky. Nebo
i menšími labyrinty bloudíme nekonen, každý svým. Pochybuješ:

Pesta ! Nic pravdivjšího nemže býti povdno, nežli že

*) To výklad mravný; mythologové jinak o tom soudí. Býval as,

že i Metamorfosy (promny) Ovidiovy a pastýské zpvy Virgiliovy po kesanská
byly vykládány i na kázáních. Jakého mistrovství Kom. ve vykládání všeho,

i mystickém došel, poznáš doleji.

Komenský, Reci Potoité. 1
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každému lovku (jak totiž vci vbec se djí) zamstnáni jeho

(hospodám totiž hospodáství jich, politikm politika jich. boho-

slovcm bohosloví jich, právníkm právnictví jich, lékam lé-

kaství jich, filosofm filosofie jich, logikm logika jich, gram-

matikovi grammatika jeho atd.) labyrintem jest velezamotaným,

jak dí Virgil, nevymotateluými bludidly. ili jak Catullus 4
) to

nazval, nepozorovatelnými [bludidly] peplnný. Nenalézajíce

z nho východu, lidé po vtšin bu hladem pocházejí, touhy

po vdní pravém nikdy se nenasytíce až do smrti, nebo stávají

se koistí té obludy; t. j. v domnní obludná, kacíská, záhubná

upadají, naež v strany jsouce rozštípeni, záštím, hádkami, vraž-

dami vzájemnými vztekle samy sebe rozsápají, jakž po celém

svt a všech státech, církvích, školách vidéti jest.

Theseus, athénského krále syn, ty znamená, již mají lásku

k pravé moudrosti, (Athénou totiž Rekové Minervu, již bohyní

moudrosti býti pokládali, nazývají). Stává se, že synové tito

moudrosti bu pirozenou mysli lidské pátravostí, nebo cizími pí-

klady zmateného života také v svtské ty labyrinty upadají; avšak

nad kým dcera vného krále, vná ona moudrost vše stvoující,

zachovávající a napravující se smiluje a pomocí je opatí, pro-

stedkem, dím, jednoduchým, avšak dostateným a velmi píhodné

podobenstvím niti pedstaveným, ti zmatk v uniknou. Možná-Uz

si co jednoduššího pomysliti, nežli jest nit, kdež není uzl neroz-

vázalelných ; tvar krom prodlouženi na dél ; žádné síly krom
poddajnosti a pevnosti? A takového nco jest, co nám za pro-

stedek proti všem zmotaninám všude v slov svém schvaluje mou-

drost boží, prosté a upímné. Prosté a upímné ostihejž mne,

dí David (Žalm 25, 21.). Mario, Marto, rmoutíš se pi mnohých

vcech, ale jednohot jeú potebí {Luk. 10, 42.), vece Kristus.

A opt : Pojd!tež ke mn všichni, kteíž pracujete a obtíženi jste,

a já vás oberstvím. Vezmte jho své na sebe a ute se ode mne
;

nebo já jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpoinuti

duším svým (Mat. 11, 28 ). A opt: Svíce tla tvého jest oko tvé;

jestli oko tvé bude sprostné, všecko tlo tvé bude svtlé (Mat. 6,

22.). A skrze Šalomouna: Kdo chodí upímn, chodí doufanliv

4
) C. Valerius Catullus, znamenitý básník ímský, (87-54 p. Kr.)

t

ve svých milostných básních ohnivým líením své lásky a nenávisti vynikl

nade všecky lyrické básníky mezi svými krajany.
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(Písl. io, 9.). Sprostnost tedy a upímnost a jednota ili stcjno-

tvárnost a tichost a pokornost bez nádherného ukazování, k pod-

stat vcí toliko všude hledící a jí vyhledávající, jsou ony vlast-

nosti, z nichž prostedek proti všem zmatkm lidským pipravuje

moudrost boží. Chcete, aby vám to píkladem bylo ukázáno?

Ukážr jedním i druhým.

V labyrintech hohoslovi jest nit Ariadnina víra nejsprost-

nji, vící vše, co Bh zjevil, nerýpající do nieho pochybnostmi

;

a nejsprostnéjší láska, konající, co Bh velí, o nic povržliv se

nehádající, a ncjsprostnjší nadje, všeho ekající, co Bh slíbil,

nic neklesající, když vci pislíbené se neukazují. Ó blažení pa

triarchové, proroci, apoštolé, mueníci i všickni sprostní a nábožní

kesané, kteí takovou sprostnou nití víry, lásky a nadje opa-

teni jste!

Tahová nit Ariadnina v lékaství jest mírnost upímná
a sprostná diaeta se stídmým cviením, kteráž za prvního vku
svtského byla patriarchm místo pracného lékaství, osnovu života

skoro do tisíc let prodlužujíc. Ó blažených tedy až posud mírných,

kteí ištní, pilulí, klystér, bank, zasekávání žil a podobného

tla zabíjení (jakž dí nábožný theolog Aretius) neznají!

Taková nit Thescova v právniící jest snaha po práván

a dobrém a soud o vcech z lásky vynesený, nebo píhodí-U se

nco víc, pedsevzetí snášelivosti. Nebo kde vládne spravedlnost

lidskostí zmírnná (nehodným z milosti nieho nepidávajíc, hod-

ným ze záští nieho neutrhajíc; všude dobrým inm chvály a od-

mny udlujíc, všude iny zlé hanami a pokutami stíhajíc), tam
nemohou nebýti zapuzeny nepravosti, pstovány a rozmnožovány

ctnosti. O šastný tedy stát, v nmž takováto snaha po pravém

a dobrém mezi všemi vzrstá, bez níž stává se právnictví ím
pracnjším, tím zamotanjším labyrintem, píhodami nekonené
promnlivosti svazovanými a rozvazovanými mysl unavující, roz-

ptylující a východ jí zbraující.

Avšak pojdmež k labyrintm škol, abychom hledali a s po-

mocí boží nalezli nit Ariadninu, abychom z nich se vyvlékli. Mají

pak školy veliký labyrint: pedn samu hojnost vcí, jimž uit i se

jest, po studování jazyk, filosofie, mathematiky, mrav a kam
ne všude tak se rozlévající, že veškera vzdlanost oceánem nja-

kým nikdy nevyvážitelným, a hustým lesem sotva kdy prchodným
4*
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býti se zdá. Druhé, vcí nauných rozlinost takovou, že mnozí

i na všecko podívati se bojí, závrati se strachujíce. Konen me~

thodu vyuovat i a uit i se tah zapletenou, že tém, kteí zahradou

studii projiti se pokoušeji, tisíc a opt tisíc zacháick, kivin a oklik se

naskytujc, mysli bez konce tak unavujících, že východ na plné

svtlo moudrosti sotva kdo nalézá, vtšina pak toliko v jeskyních

kouskovité moudrosti zstávati a v nich jako pohbena býti musí.

Z toho již jest zárove patrno, jaké jest školám potebí niti

Ariadniny, totiž methody studií zvláštní njaké, která by byla sice

prosta a snadná, pece vsak dostatená, aby šastnou odvahou

všecky jeskyn studií proniknuty a vymeny býti mohly, a tak

pevná, aby kamkoli jsouc natažena, vydržela, nezlomila se a pout-

ník vd neopouštla. Takovou pak lepší, lahodnjší a jistjší

methodu studií, pomocí mnohých rozum po njakou chvíli hle-

danou a konené pomocí boží již nalezenou, tak prostou, že nikoli

nepravé k oné niti Ariadnin pirovnána býti mže, nalezenou

ponvadž se míti domýšlíme, nezávidíme vám jí, ó vy z tohoto

kmene Athéan a Minervy, t. j. moudrosti synové. Kterýžto

zpsob v studiích všecko snadnji pronikati, co a jaký jest, abych

ukázal, nebudu se nyní rozhovoovati, protože asu není ; ale

povím krátce. Vy pak, milí Theseové, praksí samou hojnji to

zkusíte, budete-li náchylnji krok našich následovati a prostotou

methody nepohrdati. Dvujte, Že jdouce v ped a jdouce v zad

veškery kouty labyrintu literního projiti mžete, aniž budete ztrá-

veni a znieni, a to pomocí stálé análysi a synthesi*). Ona zave-

douc vás do všech zákoutí všechnch labyrint, uiní, že ped
vámi nic skryto nezstane (což k základm vzdlanosti každého

druhu náleží) ; tato pak ze soutések theorie vyvede vás na pole

inní; k nimžto pidána jsouc lampa synkrisí 6
), zpsobí, kdekoli

budete, že ve svtle budete. Zdá se, že v hádankách mluvím r

Hádanky ty praksis sama rozeší a objasní. Slovem: totožnost me-

thody (identitas seu uniformitas) ve vyuování jak jazykm tak

historii, tak filosofii, tak i theologii i všemu jinému bude ona

pochode synlirisi, již veškera hojnost a rozlinost nauk tak bude

osvtlena, když rozumno bude jednomu, že zárove mnohému

s

)
Methody rozkládací a skládací.

6
,
Methody srovnávací 0 jejím významu viz „Vjeka moudrosti."

§ 32-36.
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jinému podobnému i nepodobnému, rznému i opanému bude roz-

umno, jedna pale nesnáz pekonaná ze. dovede, aby hned i mnoho

jiných bylo pekonáno. Ale jak jsem ekl, pouštéti se do podrob-

nosti, tajemství lepší methody vykládati není tu potebí, protože

když v pravidla bude rozvedena a praksí každodenní vysvtlena,

nebude moci nikomu z vás býti nepovdoma, leda kdo by na-

schvál chtl. A nyní to aspo ukazujeme a budeme plnji ukazovati

každým dnem, na studium jazyka latinského, jež v pravd posud

nejznamenítéjším ve školách bylo labyrintem, v nmž pacholata,

jinoši, muži i nejedni vkem stížení starci po celý as pacholetství,

jinošství, ano i života pezmaten bloudíce, východu sotva, ba

takka jist nenalézali. Již pak douíáme, že smutný ten labyrint

v naší škole v píjemnou zahradu bude promnn, když bh celého

toho studia aspo ve ti stupn rozdlíme, ve ti totiž tídy, jimiž

bhem jednoho trojletí projiti se má. V první z nich položeny

budtež (stálou vcí a slov spolu soubžností) základy jazyka latin-

ského, a tudíž i veškeré lahodné uenosti; ve druhé budiž do-

konáno ústroji, ve tetí nad to pidány budtež všeho druhu ozdoby.

Když to bude šastn dokonáno, popeje Bh do sad vyšších

studií vkroiti a projiti jimi píjemn, když podobnými mezemi

a prostedky k nim budou rozmezeny. Což aby dle pání se vy-

dailo, neustaneme my všichni vroucími vzdechy prošiti Otce svtel,

od nhož s hry každý dobrý dar pochází.

Vy pak, milí Uhi, hlete, abyste milosti té boží nemli
v nevážnosti. Nenedostávalo se vám posud Daedal, dmyslných

stavitel labyrint, do nichž by pohroužili mládež, dychtivostí

pilákanou; nenedostávalo se v nich i nestvr bludv i klamného

mudrování (sophisticationes), jimž by házeli jinochy pohížené na

sežrání. A nepijmete snad podávané vám niti Ariadniny, cesty

jasné methody, která by vás všude píjemn provedla i bezpen
zase vyvedla? [Nco] jiného budeme doufati, [nco] jiného vidí se

nám. že již vidíme. Probuzenou totiž v duších radost a k studií

touto cestou poetí a pokraování vylitou bystrost. Bute dobré

mysli a horlivosti k vytrvání v krásných studiích. Bute dobré

nadje, která nedopustí, abyste v tužbách svých byli zklamáni,

budete-li v studiu jednou poatém pilní, horliví a vytrvalí.

Dvujte!

A již pojme k dílu, za nímž jsme se sešli, aby latinské

Digitized by Google



54

školy tída první a nejnižší od vyšší autority založení své pijala.

Což se stane, když bude prohlášen a skrze urozeného p. praefekta ')

jménem Jich Jasností ztvrzen první této tídy hlasováním zvolený

uitel, když peten bude katalog mládenek, kteí k vyuování

se mu svéují (potem dosti hojným, 1
1 3), když konené zatím

budou ohlášena pravidla dobrého ádu, dokud nebudou sestavena

plná ustanovení pro celou školu: ve jméno Pán.

*) Skrze Ondeje z Klobusic, knížat Sedmihradských tajného radu a

správce panství v Uhrách.
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IV.

O prospšnosti spraného pojmenování vcí.

Rozprávka, pednesená v as zízení druhé tídy, Januálky, dne 14. bezna 1051.

Vznešení posluchai všech stav

!

Blíží se z milosti boží as jarní jímž zase všecko k životu

bude zavoláno, a as rovnodenni, kdy po veškerém oboru zemském
dni s nocmi budou vyrovnány mezi všemi národy, a as jasnosti,

kdy slunce, zavírajíc k severním znamením svoru (zvérokruhu)

a svítíc nám skoro nad hlavami, málo kdy s našeho obzoru od-

stoupí. Dej Bh, aby i jaro církvi se vrátilo! Dej Bh, aby slunce

moudrosti povzneslo se i nad náš obzor! Dej Bh, aby stalo se

i národu našeho s nejvzdlanjšími národy vyrovnání Nebo
k tomu smují snahy naše napravovací z vle nejvznešenjších

knížat a z pání vašeho podniknuté. Ku pání piite pání, nej-

milejší, abychom, jak jist toho dojdeme, eho od bhu pírody

oekáváme, tak jist zmocnili se toho, co si pipovídáme od umní
a píle, s pomocí boží!

Oteveli jsme nedávno 2
) a pravidly methody opatili latinské

školy tídu první, Vestibulku, v níž uové vzdlanosti poznání

vcí a jazyka první, avšak pevné základy položití si mají. Dnes

nám nastává zíditi tídu druhou, Januálku, v níž pravé vzdlanosti

kandidátkm vci i jazyka ústrojí celé poádkem prostým a pi-
rozeným podáno hýli má, aby mysli jich k vyšším studiím ádn
byly pipraveny. Maje pak tu za tou píinou nco úvodného

promluviti, pemýšlel jsem, jakou bych myšlenku vyhrál pro své

promluvení. Bylo by mi bývalo miié ukázati výhody poádku

') Aby národ vzdlaností jiným se vyrovnal.

J
) Dne 13. února 1651.
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a posloupnosti (gradatio). jakož i nutnost nevrážcti do paláce

vzdlanosti okny neb podkopy, než vstupovati do nho pícdbraním,

branou, síní 3
). Pišed pak blíže k véci. usoudil jsem krátké pro-

mluvení k vám uiniti o prospšnosti správného pojmenování vcí,

kterak ono jest ku všeliké vzdlanosii cesta netoliko hlíze vedoucí,

než brána do koán otevená, bezprostedné k ní do vnit vpou-

štjící. O té pak véci když myšlenky své vykládám, trplivého

sluchu, prosím, mi popejte. Dlouho vás nezdržím, vás-)i po-

zornými býti zpozoruji.

Chválami vynášeno nebo hanami snižováno nic býti nemže,
dokud není známo, co a jaké jest, do jehož chvály neb hany se

dáváme. Nadarmo bych tedy ped vámi. posluchai moji, chvalo-

eení o správném vcí pojmenování pednášeti se pokoušel, dokud

bychom mezi sebou se neshodli, co jest správné vcí pojmenování.

Povím to tedy, libo-li k tomu pozor míti. íie lidská záleží te,

slov, slova pak nejsou o niem, než o vcech, jež znamenají,

a znamenajíce je, obrazy jich zárove s sebou od mysli mluvícího

v mysl poslouchajícího penášejí. Z ehož jest zejmo, že slova

nic neznamenající (jako: bolda, datit, fitu a j., která snad ani žád-

nému jazyku nenáleží) jsou bez užitku, jakož i slova, která význam

svj sice mají, jimž však my nerozumíme, jako tato arabská:

abach, ibil, ha a j. A dsledn: e, ím více vcí má a ducha,

tím lepší jest; ím mén vcí a rozumu, tim nejapnjší. Proež

tedy slova lidská ped papouškovými a rozmluvy moudrých ped
žvásty žen váhy nabývají.

Správné pak vcí pojmenováni jest, které (i.) dokonalé, které

( 2.) s vcmi soubžné, které (3) dokonale pochopeno jest.

1. Dokonalé pojmenováni vcí jest, kterým, cokoli jest, vlastní

a od jiného rozdílnou jsoucnost má, vlastního též a od jiného

rozdílného názvu dostává, aby ve vcech nebylo nic bezejmenného,

nic dvojjmenného, nic s jinou vcí téhož jména, pro uvarování

totiž v ei jak nedostatku, tak plýtvavosti, tak zmatku, a pro vy-

slovení všeho, o em kdy pipadá mysliti, a to píhodné, jasn,

rozeznateln.

2. Což sotva bude, nebude-li uinna shoda mezi vcmi a slovy,

t. j. jdouc po vcech adou vcí a jednotlivé vci odívajíc jich

a
; Dle toho jména knih pro první ti tídy: Vestibulum, Janua, Atrium,

po nichž i tídy samy byly jmenovány.
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názvy, a naopak, jdouc po slovech adou slov, jednotlivým slovm
vci pisuzujíc.

3. Kteréžto správné vcí slovm a slov vcem pisuzování

nikdy nebude moci býti uinno nežli myslí pozornou, aby i vcem
správn porozuml, i slovm. Vcem: aby vdl, co jedna každá

jest, ze kterých ástí se skládá, co s nimi dlá a jak neb kolikerým

zpsobem. Slovo také jedno každé hle, aby vdl, co vlastn

a odkud znamenati moc má. Teprve když toho dovedeš, správ-

ného vcí pojmenování povdom budeš.

Ale nat (o? zeptal by se snad nkdo, jaký užitek bude g ta-

kového skehfováni (maceratio)? Nepostaí-liž tolik vdti, kolik

vyžaduje užíváni každodenní? K jiným, ano ke všem vcem zabí-

hati, tak úzkostlivé každou vécí se zabývati, jaká toho poteba'?

Odpovídám: Pirozenost lidská tak uinna jest, že jest jediného

moudrého t. j. vševdoucího Boha obrazem. Té-li podobnosti vé-

domky a libovolné se vzdaluješ, úmyslu božího se vzdaluješ, ano

i sám sebe se vzdaluješ, nechtje býti tím, ím aby byl, chce Bh
Což moudrým býti bez onoho názvosloví možná není? ptá se nkdo dále.

Odpovéziž Šalomoun co jest, co moudrým iní (kn. Moudr. kap. 7),

ukazuje totiž, že vš>% co má nebe, zem i moe zjevného i skrytého.

Avšak kdyby málo bylo slyšeli Šalomouna, slyš Boha samého, dle

jehož svdectví správné vcí pojmenování moudrosti lidské, tudíž

1 vševdomosti lidské základ jest. Nebo stvoiv prvního lovka
k obrazu svému, pivedl jej do školy ráje chtje, aby tu, vci pro-

hlížeje a vcem jména dávaje, poal v sob ukazovati zrcadlo obrazu

božího. Nechceš ho následovati? Na tedy podobn dostal jsi

zrcadla mysli? Na oí? Na jazyku? Na vstoupil jsi do skv-

lého toho svta divadla, se všech stran tolika vcmi spatovatelnými

naplnného? Co tu budeš dlati, nebudeš-li tak se chovati, zvlášt

za let jinošství, v nichž chtl Stvoitel, aby, k jiným vcem jsa

nezpsobný, porozuml, že pozorování a pojmenování to vcí po

ten as dokonati máš? Kam také vrozenou onu všem lidem, jakož

i tob, touhu po vdní obrátíš? Nekonenost její (nebo nena-

sycuje se oko hledním, ani ucho slyšením, ani mysl vci vdním,
i kdyby každého dne nco nového vidl, slyšel, pezvdl, jak svdí
Šalomoun Kázat. 1, 8.), jakými vcmi vyplníš? Radji tretkami nežli

vážnými tmi vcmi? Kamkoli se obrátíš, nesvlékneš-li se sebe

lovka, jest teba, aby nco dlal; léta mladosti chtj nechtj
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njakým zamstnáním pinucen jsi ztráviti.. Chceš radji zahálkou

než prací?

Oddati se radji vcem niemným, jimiž spíše devným
nežli moudrým, spíše tlachalem nežli výmluvným se staneš ? Usta,

chlubiti se, že jsi lovkem, kdokoli i dosplý jsa, kdykoli mluvíš,

slovy toliko mluvíš, ne vcmi. Odstup, pidruž se k papouškm,
datlm, krkavcn, špakm, kteí také slova lánkovaná pronášejí T

že pak nerozumná jsou, nejsou mluvení, než hlas bezduchý. Ani

ty tedy, že mluvíš, se nedomýšlej, dokud vci nerozumné povídáš :

to tlachati jest. ne mluviti. Kdyby celý mateský svj jazyk

uml a krom toho i latinský, ecký, hebrejský a kolikkoli jiných,

tebas i všecky jazyky celého svta, jestliže vcem, které slovm
se podkládají, nerozumíš, ješt jsi [jenom

|
papouškem, ne moudrý.

Nebo moudrost v hojné, pravé a skvlé známosti vcí záleží,

nikoli v slovích. která bez porozumní vcem nco papouškového

jsou, hlas bez ducha. Opakuji to tisíckrát, ponvadž nikdy nelze

dosti íci, emu nelze nikdy se dosti nauiti, ano eho, jak vci
jsou, zvlášt u vás v tomto národ, posud nebývá dosti všímáno.

ekne opt nkdo : Vcem tuk na vlas rozumli filosofm

písluší, nikoli mn. Odpovd: Co jest býti tilosofem, co filoso-

fovat]'? Zdali ne mezi díly božími rozumné se pohybovali? Zdali

ne vcí poátek, prostedek a konec, t. j. užitek poznávati ? Zdaž

nemá na tom záležeti všem, kteí mezi díla boží postaveni jsou,

nechtjí-li tu býti nadarmo, nebo býti se záhubou, nechtéjí-li tudíž

blouzniti, podvádéti se, klamati, padali, hynouti? Zdaž nejsi

rovnž ty, jako jiný kdokoli, synem Adamovým, obrazem božím,

ddicem svta, pánem vcí? Pro se sám vyluuješ a zbavuješ

práva ddického? Pro sám se oslepuješ? Pro, eho ti nezávidí

Bh, ani tvoje pirozenost, ani vcí píležitost, závidíš si sám?

Jiní mohou míti as tím se zabýoati, nám na to asu není.

Co slyším? Nemáš asu býti lovkem? Když máš pece as nco
poznati, emu chtj nechtj musíš se uiti, pro ne všecko, k emu,
píležitost jest ? Pro by se ti více líbilo býti kouskem lovka
nežli celým lovkem? A máš-li as na zbvtené zamstnání,

pro ne spíše na zamstnání opravdové, které má do sebe

nekonené více lahodnosti a nekonené více užitku? Aniž však

takové studování jazyka latinského bez vcí jenom neužite-

ností se koní; mimo to škodlivé jest, ponvadž dokud mlu-

vení (conceptus) neídí se dle vcí, stává se nejistým, viklavým.
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pochybným, nco místo neho mysli malujíc, z ehož všeliké

poblouzení pochází. Proež Platon v té píin dobe napsal

:

Mnozí slovy se zabývají, nemajíce zení k vcem samým, o nichž

mluví, ímž potom se stává, že vznikají mnohé otázky a hádky

nepotebné, které porozumní zmateným iní. Svatá pravda! Pra-

menem zajisté blud jest vci k slovm, nikoli slova k vcem
pizpsobovati, to jest pravdivost vcí pekrucovati dle názv fa-

lešných neb nerozumných. Což iní ti, kdožkoli slovm jazyka

bez správného vcí uvažování se nauili, kterýmžto zpsobem není

nemožné, aby pravd, ovšem pak rozumu násilí nebylo neinno.

Doufáme tedy, že dnes s úmyslem spasitelným druhou tídu

jazyka latinského zakládáme, která urena jest správnjšímu uení

a nauení pojmenování vcí v svt nejpednjších. Zvlášt když

hledány a pomocí boží nalezeny byly jakési obecné desky slov

(tabulatura) vcí a slov, v nichž dílna svta tak ka celá, se vším,

co obsahuje, a pístrojí jazyka latinského tak ka celé vedle sebe

(parallele) jsou rozloženy, a to slovy prostými, prpovdmi kra-

tikými, jedinou adou tak souvislou, že konec leda na konci ne-

mže býti nenalezen, ponvadž vše, cokoli uprosted jest, vci i slova,

ne jinde, než na tvém mist jest položeno tak, že táž vc nikdy

nemusí býti (pakována. A pece jest všecko tak jasné, snadné,

plynné, že radost to isti a snadno pochopiti. A kdokoli by to

ue se prošel^ spatil a pochopil, že by jist byl, že sjatd rcšfaru

adu vcí, a že porozuml celému jazyku, co do základ totiž.

Branou jazyk (Janua linguarum) nazvali jsme obecné to vcí

názvosloví, tídu pak od ní jméno beroucí Januálkou.

Pojte tedy s chutí, vy první vzdlanosti kandidátkové, živ
prohlížejte tento malý svt (mundi epitome) a ute se vcem, které

se naskytnou, správné jména dávati! Tžkost, bude-li zprvu

jaká, rozkoší nekonenou brzy bude nahrazena, potom pak také

po všechna další studia vtším užitkem, jenom když uitelé vaši

budou k tomu se chtíti piiniti, aby vás všudy provedli, všecko

vám pelivé ukázali, rozumn všecko vykládali a cviením lahodn

radost vám inili. Což aby šastné poal ten, jejž vám nyní za

prvního vdce dáti chceme, toho si upímn pejeme a za to

prosíme, k tomu napomínáme, toho se i nadjeme. Vy pak,

projdouce piln tím, jak by zdáti se mohlo, zbyteným (super-

ficiarius) názvoslovím, budete moci pak snadnou prací do samých

vnitností vcí vniknouti a nabýti dokonalejší povdomosti vci,
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která vám, provázejíc vás po celé živobytí, ke všemu se hodí.

Nebo bud že pak kdo chce hloubji pohížiti se do vdy pírody,

umní, mrav a j., nebo pejiti k umní výmluvnosti, tím snad-

nji bude moci státi se dobrým filosofem, pírodozkumcem, léka-

em, umlcem, hospodáem, politikem, ím lépe byl pochopil

vnjší rozdíly vcí veškerých a vlastní jich pojmenování, nebo
k tomu pichází se touto cestou.

To jsem chtl íci o naznaení cíle a k cíli prostedk této

tídy, již dnešního dne jdeme otevít. Ze pak místo, v nmž
jsme se sešli, jest posluchárna nová, k stavení školnímu znova

pistavná, která pro veejná studia má býti zasvcena : obracejíce

se k tob, vná boží moudrosti, Ježíši Kriste, pokorn prosíme,

sešli paprsky milosti své a dopusf, aby toto mUto jakožto pro

syny církve tvé ustanovené evicilišt pravého rozumu a moudrosti

tob pede vším bylo zasvceno, a je jako svoje a všecky fy, kteí

tu k pravému rozumu piSiovati se budou, jako své svtlem po-

žehnání svého nyní i vždycky pronikej, aby tu s námi pebývala

milost a slíva tvá, v Hekni pak, kteí tu v moudrosti cvieni budou,

nauili se tomu na zemi, jehož vedeni by do nebes petrvalo. Žehnej

také mjjasnjším knížatm, kteí s touhou po zvelebeni slávy své

školu tuto rozšíili a zlepšili usiluji. Rovnž i ršickni, kteí ná-

božnou touhu Jich Vznešenosti nábožn podporovali se snaží, budtež

v pamti u tebe, aby i je, jakož i všecky v tomto království a kde-

koli v svt kesanském pobožných škol zakladatele, podporovatele,

živitele, správce a vzdlavatele i veškeru studiím pobožnosti odda-

nou mládež kesanskou všelikým požehnáním korunoval pro bla-

žený zdar vtšího a vtšího rozšiování království svého pod nebem.

Amen.

A již této práv druhé tídy vyvolený uitel urozeným panem
praefektem, školy této laskavým píznivcem a dstojným správcem

školy, bude jmenován a dosáhne moci vyuovati, peten bude

seznam žák jemu urených, jinoch z ádu rytíského i jiných atd.
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O zdobném studiu ozdob.

Krátká e, uinná pi otevení latinské tídy tetí, Atriáiky ili Rhetoriky,

na slavné škole Potocké r. 1052, dne 10. ledna.

Píhodami rozlinými, tolika nebezpeenstvími spjeme v Latium,

pravil kdysi k svým v obtížném putování soudruhm veliký onen

Aeneas, ímského národa zakladatel. Tento jeho výrok pijímám
nyní za svj a vás, urození, šlechetní, ctihodní, slavní, uení a

laskaví mužové, i ty, sbore studujících, prací našich pozorovatelé

dobrotiví a stálí, týmiž oslovuji a k trplivosti a nadji vybízím

slovy: Píhodami rozlinými, tolika nebezpeenstvími spjeme v La-

tium ! ') Vždy i my na tomto míst spjeme v Latium, poavše

již ped pl druhým rokem (pod ochranou vznešené knžny Sedmi-

hradské, paní, paní naší nejlaskavjší) [obírati se] úmysly o vyu-

ování a uení se istší latin v této škole. Když jsme poprvé

vyzvédali kotvy své, nadje byla, an vál božský vánek píznivý,

že plavba tato tak se dokoná, aby bhem jediného roku (totiž

165 1) všecky ti školy latinské úplné zízené bylo vidfi. Avšak

postavily se nám na odpor vtry nepíznivé, že vyhýbajíce se

Scyllám a Charybdám 2
), musili jsme upadnouli na místa a v práce

nenáležité, v píhody konené a nehody, jež nás od cíle zdržely.

Vždy jsme lidé, osud smrtelnosti nás skliuje ! Naše myšlenky

a provádní myšlenek neubírají se stejným krokem.

Mezi píhodami pak onmi a nehodami, jimiž jsme byli

zmítáni (abych pomlel o obecných vznešených knížat zápasech

a zármutcích, do nichž jsme také nemohli nebýti zapleteni) bylo

') Výatek z Virgil. Aeneidy, I, 20 i—5, kde Aeneas oslovuje své

sklíené druhy.

*) Vír a skalisko nebezpené plavcm v prlivu sicilském, nejprve

v Homerov Odyssei a pak asto v básních jmenované.
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tolik našich, také mé a mých pátel, i tiska delších nemocí,

s nimiž jsme po tolik msíc zápasili a ješt všickni ani vbec
z nich nevyvázli. Tak zajisté uzdálo se božské Prozetelnosti

zkoušeti trplivost naši. My však, jsme-li muži, nesmíme poddávati

se protivenstvím, nýbrž píhodami rozlinými, tolika nebezpeen-

stvími spti nicmén v Latium, totiž k onomu žádoucímu lepšímu

uení jazykm a odtud celému studiu vcí lidských i božských.

Dá dobrý konec dobrý Bh, dvujme! v jehož jmén poata

jest tato práce a k jehož sláv smuje. Jen a naše neschází pi

tom i trplivost i bedlivost.

Dosti rychle, jestliže dosti dobe, pravil ne j lepší onen mla-

distvých studií upravovatel, Quintilianus 3
). Jestliže tedy pozdji

dospíváme cíle svého, abychom aspo dospli ho tím lépe, o to

jest se nám piiniti. A protože v studiu latiny pedešlý rok již

dv zídili jsme tídy a dnes pistupujeme k vyzdvižení tetí a

to nejvyšší (jež bude tídou ozdobnjšího slohu) : míníme k vám,

uitelé latiny, i k vám, žáci latiny, i k vám, her [škol] našich diváci,

pedeslati kratikou e
o ozdobnosti,

a to v trojí zpsob.

I. Pedn doporouejíce ozdobnosti všeho druhu, zvlášt

však mysli a jazyka, nejozdobnéjšímu tvoru, lovku.
II. Ukazujíce, ve kterých vcech záleží veškeren zpsob

.ozdobnosti, jmenovit pak ei a jazyka.

III. Radíce vám pítomným z tohoto národa, v této škole,

v této tíd, kterou míníme zíditi, abyste vzdélávati k ozdobnosti

mysl, jazyk a všecky iny své, majíce píležitost neustávali, jestliže

vám již podává jich nejkrásnji vše ve všem zaizující a rozd-

Jující dobrota a moudrost boží.

>

O I. vci.

Ozdob nost, krása, souhlasnost, doba, uhlazenost, tvárnost,

kvlost, okrasa, líbeznost *) za týž pojem zde se pijímá, totiž za

') M. Kabius Quintilianus (žil asi 35-95 po Kr,), první veejný uitel
výmluvnosti v ím, slavený skladatel díla o vychování eníka (Institutio

oratoria, 12 knih).

*) Elegantia, Pulchritudo, Concinnitas, Forma, Venusta*, Species, Nitor,

Pecor, Gratia.
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známku moudrosti boží vcem vtisknutou, jejíž spatení rozumného

tvora v podiv a zálibu k sobe uchvacuje. Pramenem tedy vsí krásy

•a ozdobnosti jest Bh a jeho souhlasné a lahodné vcí jak vnitní

spoádání, tak vnjší vedlejšími nkterými okrasami piozdobení.

On jest. jenž nejkrásnjší tento svta palác sestrojil. On [jest],

jenž v krásné toto divadlo uvedl nejkrásnjšího diváka, lovka.

On fjest], jenž jemu a všemu potomstvu jeho, všem nám, lásku

ke všemu krásnému vštípil; tak že není nikoho ze všech lidí,

jenž by nebyl dojat krásnou néjakou polohou zemskou, líbezným

rozhledem na roviny a hory, krásnými zahradami a vinicemi,

nádhernými tvary zvíat, ladnou stavbou budov, zdobným odvem,
dobe koennými pokrmy, líbezné znjící hudbou atd. A pro
bvchom tedy více nebyli jímáni a vábeni tím, ím více lidmi

jsme, ozdobnostmi myšlenek a jazyka? Ach, jak krásné jest býti

moudrým! Dovésti totiž myslí cokoli krásného krásn vymysliti.

Jak krásné míti uhlazenou e. schopen býti cokoliv krásného

krásn vypovdti a mysli o tom pesvéditi. Ne neprávem mezi

všemi pednostmi nadání za pednost nejvtší pokládá se vý-

mluvnost. Moudrost sice sama o sob vtší jest než výmluvnost,

ale v život lidském výmluvnost více mže než moudrost, dle

svdectví velemoudrého Šalomouna. Ten, kdož jest moudrého srdce,

slov rozumný, ale sladkost rtil více nalezne (praví Písl. 16, 21).

Více zajisté lidí a vcí povzbuzuje, uchvacuje, pohnouti umí. kam
chce, výmluvný eník, než zbraní výmluvnosti zbavený jakkoli

pesný uenec. Což odtud pochází, že moudrost vlastn toliko rozum

osvtliti hledí; jenž svtlo pijav záriti mže, ale jen sob sám,

-a to bez hnutí. Však výmluvnost k vli. královn inv, a k rádcm
jejím, žádostem smuje; kteréžto protože v hodinách mysli zastá-

vají úlohu vah, jsouce samy pohnuty nemohou opt nepohnouti.

Žádosti, tvrdím, jsou polovicí naší [bytosti], uchvacují nás, kam
chtjí, a protože mohou býti pohnuty mocí výmluvnosti, násle-

duje z toho, že pohnuti bývají i celí národové. Což starobylost

ukázati chtéjíc, báji vymyslila o Orfeovi, jenž zvukem lyry [svj

šelmy, stromy a skály svolával a v svornosti udržoval; jakož

i jinou o Arionovi, jenž líbeznou hudbou obludy moské krotil.

Odtud ona slova

:

Orfeus v lesích, mezi delfíny Arion. 5
)

5
) Orfeus, bájený pvec thrácký, jenž i bohy podsvtí svým zpvem

dojal, že mu vrátily cho; než obrátiv se na zpátení cest, opt choti pozbyl.
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K tomu pidávám, že také porozumní naukám nesnadnjším

nikdy o sob nemže býti pevné, bez pístroje výmluvnosti. Vždy
moudrá starobylost vci skrytjšího porozumní a nesnadnjšího uží-

vání chtíc doporuiti pozornosti lidí mladších a strunjším jakvmsi

návodem pevésti na potomstvo, zahalovala je obyejné v roušku

písloví, podobenství a hádanek. Ba i Bh sám, když slovy svými

k nám mluvil, ráil užívati všeho umní enického a to více, než

by který Demosthenes nebo Ciccro napodobiti mohl. Proto i poroz-

umní výrokm božským toho vyžaduje, abychom nebyli neznalí

umní ozdobnosti ei. Proež nejpednjší theologové, staí i noví.

(pedevším Tertullián a Laktantiua. Jeroným, Ambrož, Augustin,

eho a nedávno Jan Kalvín) 6
) ozdobnost ei s velebností vcí

tak sdružili, že uznávají se nejenom za uitele moudrosti božské,

ale i za vdce k výmluvnosti ímské a k nejuhlazenjšímu slohu,

a to i od posuzovatel vdeckých (criticis). A proto není píiny,

pro byste vy, studující theologie, se domnívali, že studium istší

latiny vám nenáleží. Na vás pede všemi, kteí jakožto lidé po-

tebu mají lidským oslovovati jazykem, to pipadá, abyste když

za Boha a na míst božím náleží vám mluviti, snažili se mluviti.

Boha dstojn, t.
j

jazykem vzdlaným. (Is. 50, 4.)

£e však potom nenávidl žen, byl od žen thráckých roztrhán. Hlava a lyra

jeho pipluly ke zpvnému ostrovu Lesbn. jenž zddil po nm i nadání

pvecké.

Arion, rodem z Methyrany na Lesbn (vynikal mezi r. 028—585 p. Kr.),

výtený básník a hudebník, jenž dal dithyrambu, zpvu na oslavu Bakchovu,

ráz umlecký. Žil u 3vého pítele Periandra^ vládce korinthského. Vydav se

kdysi na umleckou cestu po jižní Itálii, ml býti na plavb zpátení od

plavc zabit. Avšak sml díve zapti si oblíbenou píse, pak sám se vrhl

do moe, kdež chytil jej delfín a na hbet donesl k mysu Tainaru; zloinní

plavci pak vrátivše se do Korinthu ovšem potrestáni (v. Schillerovn balí.

o tom).
ti

) Q. Septimius Flórem Tertuilianus (asi 1. 150—230 po Kr.), geniální

spisovatel kesanský, nadaný živou obrazotvorností a vtipem, asto vášnivý,

což mu dodává úchvatné výmluvnosti, s níž bránil kesanstva proti pohanm.
Lactantius Firmianus, uitel enictvi v Nikomedii, mezi spisovateli

kesanskými vyniká istotou a uhlazeností výkladu.

Hitronymus (sv. Jeroným, asir. 340— 420), nejuenjší zástupce kesanství

v té dob, bystrý dialektik a obratný spisovatel, muž povahy vášnivé, neúnavné

inný jako sprostedkovatel mezi vzdláním klassickým a kesanským, nej-

známéjší svým pekladem písem sv. (Vulgátou) do latiny.

Ambrosius (sv. Ambrož, biskup milánský, žil asi 1. 340- 397), známý

zakladatel zpvu církevního (hymnu), muž obratný v jednáni, energický a

Digitized by Google



65

O II. vci.

Dosti však o tom, jak potebí jest, aby lovk v kterémkoli

zpsobu ei urovnaný, ozdobný a lahodný byl. Bojím pak se,

aby nkdo neekl : Marn [mi] radíš, abych sh stal bohatým, krás-

ným, vzdlaným, ozdobným; vždy státi se chci, žádám, toužím.

Pro mne tedy radji nepouuješ o cest
f

po které bych dospl

bohatství, vzdlanosti a cokoli ozdobné jest ? Odpovídám. Nadji
se, že tomu chceš, kdokoli nevyzul jsi se z podoby lidské. Nebo
chtíti dobrému jest vlastností povahy lidské, a to stálou. Ale

ono práv chtni nkterých jest tak váhavé a hubené, že snahou

nikdy nekoní (úmyslem totiž nešetiti prací, spíše proniknouti).

Takové tedy ono lenivé nkterých chtní jest pobádati a podn-
covati, až by v plápol a pohyb se dostalo. Pijímám však, co

nabízíš, že chceš býti pouován. Hle, za tím úelem dnes zakládáme

v této škole tídu ozdob, což kéž by bylo šastné a píznivé!

A tu kdokoli se k nám dáš za žáka, a to uelivého, nauíme té

všem umním ozdobného jazyka a slohu, a to cestou rovnou,

prostou, líbeznou. A na tuto ozdobnou cestu také vdce jsme vám vy-

volili ozdobného vtipu a uenosti a mrav, a hned jej pojmenujeme 7
).

A ped ním a všemi vámi já sám píkladem ozdobné pilnosti

a bystrosti pedcházeti (pokud teba) nebudu váhati. Také všickni

ostatní, studiím za vdce a svtlonoše 8
) s námi daní, od nynjší

smlý, kdekoliv se jednalo o prospch církve, pi tom velice nezištný a la-

skavý; vynikají jeho listy a pohební ei na císae Valentiana a Theodosiá

Aurelius Augustinus (sv. Augustin, biskup Hipponský, žil 1. 854—480),

muž neobyejného nadání, bujné obrazotvornosti a bystrého rozumu, bez-

ohledný a laskavý, vbec spojující v sob nejvtší protivy povah. Sloh jeho

spis jest vtšinou peplnný a ozdobný

Papež eho I. (Veliký, 1. 540—604), zasloužilý též o církevní zpv,

jehož listy zvlášt vynikají svou dležitostí ; dikce jeho je rozvláná, ale

obsahuje hojn prpovdi.
Jan Kalvín (vl. Jean Cauvin, 1. 1509—1564), od r. 1541 v Genev,

psobil jako reformátor a hlavní tvrce církve t. zv helvetské (zárove

s Zwinglim).
7
) Byl to Jan Etiedius.

*) Daduchi tt phosphori (t. j. . daovxoi a q><a6q>ÓQot). Onen, pochodnénoš,

byl knz bohyn Demetry Eleusinské, jenž pi obadech držel a nosil pochode.

Toto, svtlonosná, bylo píjmením Artemidy, bohyn luny, jakožto jméno

samostatné znailo jitenku.

Komenský, ei Potoité. 5
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Joby ješt horlivji budou usilovati, abychom vás dovedli k ozdob-

njšímu onomu vzdlání, kterýmkoli popráno bude zpsobem.
Peješ si nicmén pece njak naped ochutnati toho umní

ozdobného, a to všeobecné ? Budiž. Tvar tla jeden každý z nás toliko

jediný od pirozenosti dostává, nezmnitelný
; avšak ozdob odvem

nekonená jest rozmanitost. Tak vyjádení vcí, které eí piro-

zenou se dje a jemuž se bude uiti v Januálce, jest toliko prosté,

lunek nazývajíc lunkem a motyku motykou; než ozdoby ei
mnili se rnohou zpsobem nekoneným, jakož i nekonenou la-

hodností, když nco jiného se povídá než povídá, nebo jinak; ale

tomu též, o jde, také výraznji, jasnji a lahodnji se rozumí,

než kdyby se to vlastními slovy povdlo. Proež Šalomoun stí-

daná taková zpsobem umlým slova nazývá ostny a hebíky eí,
kteráž se v mysli hluboko zabodávají (Kázat. 12, 11). zajisté že

lépe proniká vc zaostená, než otupená. Píkladem to objasním:

Kdyby pítel tvj neho t zrazuje ti ekl: To tvým pomrm
se nehodí, zajisté nco tím tvrdí. Rekne-li však : Zkáze neunikneš,

neodvrátís-li od tohoto skaliska svého lunku, nebo nad tím ne-

pátelé tvoji ku podivu budoujásat i; zdaž nepraví tím více ? zda tím

spíše nepronikne? Takovými tedy ostny a hebíky kdokoli dovede

naplniti své myšlenky a ei své. ozdobný jest, výmluvný jest,

Orfeem jest, jenž schopen jest skalami hýbati, stromy a šelmy krotiti.

Umní pak toto eho vyhlcdává Vdní takové odkud se

zjednává? Budete o tom poueni, nejmilejší, na tomto ozdobností

zápasišti bhem tohoto roku, dá-li Bh. Uhm fest: Poznání vcí

naped se vyhledává, a latinským slovm porozumní isté, ve

významu každého vlastním apitvodnim, naped se vyhledává
9
a pak

teprve se hledá cesta povlovná a postup opatrný v pravidlech

a cviení k ozdobností smujících. Poznání vcí všeobecného, ale

povšechnjšího, jakož doufáme, naši kandidátkové ozdobností nabyli

v Januálce, z vci, které svt obsahuje, pojmenováním souvislým a

popisky jak krátkými, tuk przranými. Nyní hodláme je provésti

týmž veškerenstvem vcí, hodlajíce vše znovu bu prohlédnouti

podrobnji, nebo pohlédnouti na to bedlivji, aby niemu neroz-

umli nemohli, o em jsme aspoh usoudili, že na tomto stupni

stojíce tomu rozumti mají. A tak na poznání vcí jakožto základ

výmluvnosti naléhati budeme znovu (N. B.\ nic nezdržujíce se

zpozdilostí tch, kteí za ukrácení to pokládají, aby [žáci) jich

vcným [uením] se nezabavovali, nýbrž pímo k umní vý-
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mluvnosti byli pipouštni. Ti totiž nevdí, eho si žádají, neroz-

umjí tomu, co mluví. Tím zajisté chtjí stavtí dm bez základu,

t. j. ke zkáze budovati. Té pošetilosti nesmjí déle již snášet i

školy, které rozumné methody dsledn chtjí se držeti a lidi

k lidskosti utváeti, nikoli papoušky k žvatlání a tretm. Jádry

vcí krmiti jest mysli, nikoli rozecpávati jen plevami slov, peje-

me-li si, aby ze škol vycházeli mužové uení, vcí a prací mocní,

nikoli však tuláci veteší seškrabaných odnkud slov a prpovdí
nabubení a k niemu opravdov (nevyrovná-li to šastné nadání

pirozené) neschopní.

Jakožto druhou potebu uvedl jsem jazyka latinského

poznání isté, pokud se týe pvodních význam slov a jich

forem ohýbacích a spojovacích. A to že nadarmo se nevyhledává,

uzná, komu nebude nepovdomo, že Aristoteles, když poal

vykládati pravidla výmluvnosti, za první pednost její položil

Dlijti^fiv, t. j. ist mluviti ecky, beze všech barbarism a cizo-

mluv. A Cicero dosvdoval, ke nemže uiti toho eniti, kdo

neumí mluviti. My tedy když založivše Januálku (kde všickni

naši jžáci] uí se latinsky mluviti, t. j. vše latinské slovy isté

latinskými, ist spojenými pronášeti), jakož se nadjeme, dobrý

jsme položili základ, na který již bezpené postaviti lze, cokoli

ozdobností má týž jazyk latinský; i nedovolíme, aby rozumný

tento postup nám od nkoho byl porušen, t. j. aby nkdo ist
o vcech kterýchkoli mluviti ješt neumjící vstren byl do tídy

ozdobností a výmluvnosti. Sokrates postaral se, aby na dvée školy

jeho filosofické bylo nadepsáno: Ovtiúg áyéafihoiftog tiffra (Nikdo

neumjící mictví nevcházej), a my nad naši rhetoriku nadpíšeme

:

Ovdftš u).ákr
i
ros éhhoí (Nikdo neumjící mluviti nevcházej).

Konené jsem ekl, lc i pi tom samém studiu ozdobností^

prár v této tíd, postupu jakéhosi opatrného jest potebí, aby-

chom nezaínali od nejvyššího, ale od nejnižšího; abychom

odtud skokem nespchali k vrcholu, ale povznášeli se kroky

dobe podloženými a pevn stavnými. Vzor nám tu dala krásný

ve všech svých dílech Moudrost vná, všude postupujíc od prvk
vcí bezpeným vzrstem k síle a dokonalosti. A nejinak postu-

pují v umních (jež jsou napodobením pirozenosti), nežli že od

nejnižšího dje se poátek a vélším dospívá se k nejvtšímu. Tak

se to zde díti bude: Budete se tu uiti, milí, obmovat! e
ozdobné, nejprve pokud se týe jednotlivých slov, a to i sterým

5*
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zpsobem; potom spojení slov ili úsloví, jiným a opét jiným

zpsobem
;
potom vty, pak periody, posléze celou e i zpsoby

nesíslnými, v uméní však zízenými a v pedpisy tak lahodné a pr-
zran uvedenými, že se vám tu není nadíti trní nebo pletek,

než pouhých líbezností a pochoutek. K tomu zajisté vc uhlazu*

jeme a pokorné dvujeme, že od snadnosti a štstí žádoucí

methody daleko již nejsme vzdáleni.

O III. vci.

A že vci tak se mají, picházím vás již pozvat k tmto
pochoutkám, kdožkoli ze šlechty neb jiných uznáni jste za hodny,

abyste sem byli pijati, a jichž jména hned potom se budou isti.

Pojte, výkvty vtipv, a ponte takto na kvítky vzdlání nazírati,

je vonéti a otrhávati; nikoliv aby ony kvítky v rukou vám vadly,

nýbrž krom vn libé v pítomnosti také kdysi milované vlasti

pinášely ovoce píjemné chuti a trvalé výživnosti (zde totiž nejen

sazeniky uenosti puejí, ale i kvítky, správné ve vtipy vroubené).

Kéž byste byli tak dovtipní, abyste porozumli, kam tuto prohlížím.

Povím to nápadnjším zpsobem (crassiore Minerva), protože si

peji, aby se mn porozumlo, aby pak se mn porozumlo, na

tom vám nejvýše záleží. S žalostí jsem tomu srozuml, a o vci

již s dostatek jsem zvdl, že vy, urozeni jinoši, takka proti své

vli zde ve škole vtšinou se zdržujete; a kterýmkoli popáno ze

školy vyjiti, po vtšin, ne-li všickni, tak vbec že knihy odha-

zujete, že vám již s vdami nižádného není sdružení. Spisovatel

zajisté neítáte nižádných; cest do cizích akademií nepodnikáte

nižádných, hovoru s muži uenými vbec se vyhýbáte, spokojujíce

se ždibcem latiny a tením i psaním v jazyce domácím. Tato

lenivost jakým zlem ! Jaká to otupélost, že zasvcenci ve studiích

studia tak opouštjí vbec! Hubíte tím zpsobem v nkolika letech

vykonané práce své a svých uitel; hubíte náklad rodi na vás

uinný; hubíte ovoce, jež byste vlasti mli pinášeti. Jak spasi-

telné by bylo, abyste ohlédli se bud" vy, neb rodie a poruníci

vaši po píkladech sousedních íší ! Kde šlechtic nepokládal by se

dosti šlechticem, kdyby v mládí cestuje nebyl navštívil nejprvnjší

íše ve svt kesanském, akademie, dvory, a nebyl se ozdobil

znalostí cizích jazyk a poznáním rozliných vdomostí politických

ve prospch vlasti. Této peurozené zvídavosti jestliže na vás,
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šlechto uherská, dosíci nemžeme: kéž byste to aspo na mysl

uvedli, co tomu jest nejbližší, abyste doma zstávajíce pece

v duchu cestovali! To jest, kéž byste ráili piln ita ti knihy

dobré, djepisce a zemépisce, vypisující okršlek zemský a podivu-

hodné na nm skutky boží s rozmanitými divadly lidské píle, jakož

i rozliným bhem uplynulých století a zmnami vcí! spíše než

abyste se tak oddávali lenivosti a neinnosti, nebo hrdlu a ža-

ludku, neb aspo pracím hospodáským. Což dovede kdokoli

z lidu rovnž; vaší však urozenosti nco jiného by píslušelo.

Ó bojovný kdysi národe, tak-li budeš chtíti, aby se zdálo, že ne-

bojovným jsi se stal, že nedbáš ani zbraní ani véd, toliko bicha?

Ach nabute mysli, abyste Martovými byvše kdysi chovanci, stali

se syny kdysi Minervinými !
w
) Kéž bych po této stránce tak byl

šasten, když jsem se dal sem pilákati ku povznesení studií vd,

abych vás šlechtice získal ke knihám ! Neustanu zajisté vyhledávati

cest a zpsob, pokud tu jsem. Nebo jinak nadarmo zde pobudu

a litovati budu, že jsem tu byl, neokouzlím-li vás jakýmikoli

arami svými a nenavnadím k vtší bedlivosti o snahy svobodných

umní. Mluvím toto ku pítomným i nepítomným; kéž by

hlas mj slyšeti mohly veškery Uhry! Ó vy šlechto uherská,

vzpomete si, prosím vás, na slavného kdysi krále svého a císae

ímského Zikmunda, jenž zasmál se pošetilosti rady svého, muže

ueného, kterého však byl povýšil za šlechtice. Když totiž druhého

dne ve vci nesnadné vyhledávaje rady svých rádc naídil, aby

sami pro sebe radili se dvorští šlechtici, pro sebe radové uení,

onen dlouho jsa na rozpacích, kam by se ml obrátiti, posléze

pipojil se k zástupu dvoan. Vida to císa usmál se a pravil:

Tento neumí dstojenství své dosti hodné cenili. Mohu já (pravil

dále) jednoho dne tto šlechtic udlati, ale muže ueného ani

jednoho za sto let. Proež vy zrodivše se šlechtici, povznášejte

šlechtictví rodu šlechtictvím ducha a k vínku slávy pidávejte

vnec moudrosti! Nechtjí-li vás rodie vaši, ceny vcí neumjíce

vážiti, déle nechati v díln moudrosti, škole (v této naší nebo

jiné), nebo poslati do škol slavnjších, akademií, žádejte, proste,

používejte pímluvc, až toho dosáhnete. My zamýšlíme v této škole

tak všecko odstranili, bylo-li co nechutného, abychom z labyrint

') t. j. od loj abyste se obrátili k vdám a umním (Mars — ímský
bh války, Minerva — bohyn umní a vd).
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ráj nadlali s pomocí Boha nej vyššího 10
). Mjte jen strpení a ne-

váhejte s námi povlovnými kroky dál a dále postupovati. Nem-
žeme vám za jediný okamžik vliti moudrost, rozumnost, výmluv-

nost; vkapovati ji ponenáhlu neustaneme. Jen se nespokojujte

samými poátky vzdlanosti (literaturae), spjte k vrcholu. Nikdo

z našeho zápasišté, školy teto, a nevychází bez ceny zápasní

a bez vnce! Vncem pak vašich zde studií bude ozdoba vý-

mluvnosti, k níž vás nyní zveme. Abyste neváhali vytrvati

a se krásn a úpln vzdlati, vlast právem toho na vás po-

žaduje, i církev i lesk rodv (prosapiarum), jejž vy takto po-

vznesete. Avšak i vy ostatní sbore mládeže, jimž dostalo se na-

roditi mimo titul šlechtický, slyšte to pro sebe ! aby na svém míst

každý veda si piinliv s pomocí boží mohl býti ku prospchu

a k ozdob Bohu, církvi, vlasti.

Jak rád bych oslovil také rodie našich žák, bylo-li by

možno! kteí ty
y
jež chtjí u nás míli vzdlány k dobrému smý-

šlení a xiHechtilým snahám, syny své, znanou mrou sami kazí,

neb aspo v jich prospchu je zdržují, povolávajíce je totiž píliš

záhy, aniž opt zase posílajíce. Na píklad: Na svátky vánoní

propuštni jsou, jakož zvykem, všickni, jichž si rodiové páli,

aby byli propuštni, i mli býti dle zákona posláni nazpt týden

po svátcích. Ejhle však dnes máme den sedmnáctý, a pece ješt

všickni se nevracejí. Jaká to škodná povolnost matek dti kazící!

Vždy zdržují tím i nás a veškeren sbor a zdržují pokrok svých

syn a vštpují jim touhu úplné tam zstati a školu si znechutiti.

Tento nerozvážný zvyk rodiv i synm škodí i rozmáhá se ve

škodu uitel, školy, církve a konen i vlasti. Kéž by roho

si všímati neopomnli ! Budou-li tak pokraovati, zlé stránky školy

této budou mocnjší než prostedky opravné. Avšak Bh to od-

vrátí; nadjeme se, že špatný zvyk
, nepocházející ze zlého úmyslu,

ale ze škody neuvážené, se napraví, když škoda se ukáže. Bude
tedy o to se snažiti, aby se ukázala.

Obracím se k vám, správci a uitelé školy této, na nichž

valnou mrou záleží a záležeti bude (ne-li zcela), aby škola tato

se povznášela nebo klesala, zkvétala nebo vadla Neeeno zajisté,

,0
) Ve TV. díle svých spisu didaktických Komenský vydal dva spisky

podobného úmyslu: nZ labyrint školských východ posléze na rovinu* a

„Ráje mládeži kesanské navráceni." Oba spisky v pekl. Zoubkové v

Škola a Život 1872.
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marné: Jaký pastý, taková osada (Qualis rex, talis grex). Budete-li

vy piinliví, budete-li bystí, budete-li prací nejen snášelivi, ale

žádostiví (Nedosti jest nezdráhali se práci, praví Seneka, žádej

ji), snadným zpsobem se toho dosáhne, aby také takoví bvli

vaši svenci. Proež nedivím se, že kdosi div se. že snahami

didaktickými píliš úzkostlivé sc obíráme, pravil : Vyhledáváme

snadných method vyuovacích, kdežto by spíše bylo o to peovali,

aby ze škol vypuzena byla lenivosti
11

) Butež, prosím, jak onen

Cujacius, jenž byv otázán o radu od studujícího práv, jakým
zpsobem by zdárn mohl prospívat i ve studiu zákon} chopiv se

knihy otevel ji a obraceje listy sem tam ekl: Dlej to tak a zase

tak', a tak a zase tak, doporouejo mu ustavinost v obírání se

knihami. Mžeme však, ba níáme sem pizpsobit! ona slova

Kristova: Toto ite, onoho nenechávejte ! To jest i methodu více

a více urovná vati, i sami ku pracím zkvétati a tím víre a více

žáky píkladem pedcházeti. Nespíme my, pátrajíce po cestách

methody a tím urené prostedky uspéšujíce, abyste spáti mohli

vy; nikoli však abyste chrupali a již se oddávali lenivosti. Za-

mýšlíme škole této, popeje-li Bh, dáti podobu umlých hodin;

avšak i hodiny chtjí bytí ízeny bedliv. Zamýšlíme práce školské

uvésti ve tvar velezdobného umní tiskaského ,2
) ; není však

posud vc uvedena tam, kam si pejeme a se vynasnažujeme.

A by i byla nebo bude, také v tiskárn potebí jest bedlivosti

zvláštní a práce mnohé, aby nenaskytly se poklesky. To pravím

vám i sob, milí kollegové! Ukažme snášením prací, ba i pilností

a neúnavnou bystrostí, že rozumíme, pro jsme dostali se ve tídu

vzdlaných. Zajisté nikoli pro vtší pohodlí života, po nichž lid

obecný by se shánl, nýbrž pro vtší práce, jimiž bychom Bohu

a spolenosti lidské více prospívali než obecný lid. Mjž tedy

každý z nás onen hrdinský výrok Achillev, ne-li v ústech, aspo
na srdci : Udl prací mých bu vtší. Boha prosím, aby nás, kteí

studia vaše vedeme, aby vám, kteí v dobrém úmyslu se prii-

nujete, aby naše s obou stran ochránce tak sílil, duchem obda-

roval a požehnání své vyléval, aby se uzdravilo, cokoli v nás

ochabuje, viklá se, pokulhává. Amen. Domluvil jsem.

") Spisek o tom Korcenský vydal p. n. bortius ob/.ivlý (v pickl. Zoubkov
v Drobnjších spisech).

{t
)

„Tiskárnu íivuu u Komenský vydal ve IV. díle sebr. spisu did.

eský peklad Zoubkv ve Škole a Život 1872.
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Prací školských y Potoku vykonáních

Dovršení,
zpsobené ei na rozlouenou, uinnou ke škole Putocké a jejím obratným

pp. správcm a dozorcm i k velikému shromáždní mufv urobených a cti-

hodných, r. 1654, dne 2. ervna.

Pomoc naše od Pána, jenž uinil nebe i zemi! Amen.

Vzácní, urození, ctihodní, veleuení a veleslavní mužové,

e svou na rozlouenou s vámi odkud mám slavn poíti ? Vždy
rozlouit! se s vámi musím, protože osud jinam mne volá. Když

jsem k vám poprvé mluvil s tohoto místa, pišed k vám (ped

temi lety a šesti msíci), byla první má slova, vypjená od

básníka komického: Bohové nás lidi mají za mí, házejí námi,

ham chtjí. Nyní chci vás osloviti slovy Šalamounovými: Pokolení

jedno odchází, druhé pichází. Slunce vychází, a slunce zapadá,

a opt k místu svému se navrací. A on totéž prohlašuje o ply-

nutí ek a vtr sem i tam a pizpsobuje to k lidem, že po-

dobné jest jejich postavení, že rodí se a umírají, picházejí na

svt a opt odcházejí, promny pak u živoucích že rovnž jsou

rozmanité a neustálé, a to rozvádí po vší knize Kazateli. A že

to vše pravda jest, toho vy všickni se mnou budete svdky.

Vždy ped sto lety nikdo z nás zde nebyl, po stu letech nikdo

nebude ani zde ani nikde pod sluncem. Ba i ped ticíti lety ne-

vím, mám-li mysliti, že nkdo z nás zde byl. A hle, nyní tu jsme,

ale jak dlouho? Každému z nás bude jiti, kam nás osud povolá:

nkterým dnes, jiným zítra, jiným pozítí a tak poád. Mjte
mne za píklad: Pišel jsem k vám, spatil jsem vás, opouštím vás,

protože Bh mn káže vrátiti se tam, odkud jsem vyšel. Bute

Digitized by Google



73

tedy s Bohémi A nic dále? S Bohem. Vše jsem povdl, poruiv

vás Bohu 1

).

A pece mílo mn ponkud více slov k vám promluviti.

Poshovte a vyslechnte mé naposledy k vám mluvícího. Co Pavel

odcházeje z Asie pátelm Efesským pravil: Vím, že již neuvidíte

tvái my já íci nemohu: Vint, mohu však íci: Obávám se.

Mluvme tedy spolu, jako bychom se již nemli spatiti, jako by-

chom spolu již nemli mluviti. A mluvme tak, abychom si ve-

spolek zstavili v myslích estnou na sebe upomínku a píinu
ke vzpomínkám na svaté toto doasné obcování.

Který však bude na rozlouenou podnt našeho hovoru ?

Posud jsem k vám s této stolice mluvil skoro jako filosof, zajisté

jako školský uitel; nyní mluviti budu jako posel slova božího

a následovník apoštol. A za základ své ei k vám položím ona

slova apoštola Jana (2. epišt. v. 8) : Hledtež sebe, abychom ne-

ztratili toho, o ems jsme pracovali, ale odplatu plnou aby-

chom rzali.

Osvojme si nyní zlaté toto napomenutí všem kesanm
(aby nikdo nepozorností neztratil si víry, lásky, nadje a tak ne-

zpsobil si ztrátu spasení, o kterém pracoval), prosím vás, všech

pítomných ! abychom rovnž mli pozor, abychom ani my nepozbyli

ovoce prací o toto slavné semeništ církve, tuto školu. Povím

tedy poadem:

I. Co jest, o em jsme na tomto míst ta celé tíletí

pracovali?

II. Co znamená pozor míti, aby se to neztratilo? a kdo jsou ti,

jimž pozornost se porouí?

III. Co jest odplata plná? a co vzíti odplatu plnou, a co

posléze hledéti sebe, abychom odplatu vzali?

O vci I. míti jest na pamti, že slova apoštolova v pe-
klad Bezov*2

) a Pagninov tak znjí, jak svrchu byla uvedena.

Vulgáta pak a nkteré jiné vše podávají v osob druhé : llledtež

nebe, abyste neztratili, o em jste pracovali, ale odplutu plnou

abyste vzali. Ale nejen latinské, ale i ecké texty tak se liší.

J

) Omnia dixi, eura verbum salutis dixi.

•) Theodor Be^a (15i9— 1605), urofessor akademie a kazatel v Genev,
pomocník Kalvínv pi reformaci, ml mocný vliv na utváení francouzské

církve reformované. Peložil též z etiny Nový Zákon a zrevidoval text ecký.
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0 tomto rozlišování co povíme? Vizme nejprve o tomto. Pravd
podobno jest, že nikoli péro apoštolovo mlo tu odchylku, než

písa. Kterým tedy zpsobem budeme míniti, že apoštol mluvil ?

Nevím, protože vidím, že obojí správn se íká. Nebo i apošto-

lov pracovali, i vící pracovali s nimi, a byli by apoštolov

ztratili ovoce práce své i posluchai, kdyby vespolek nebyli

pozor mli. Myslím tedy, že božským ízením pipuštno ono

rzné psaní, aby vykladai slova božího až po dnes obojím zp-
sobem mohli oslovovati své posluchae. Jakož i já vás nyní

oslovuji: i. Illcdtež sebe a hlemež sebe. 2. O em jsme pracovali,

totiž já s vámi. 0 em jste pracovali vy mojí radou. 3. Abychom

ovoce práce své neztratili, nebo já ztratím s vámi, jestliže vy ztrácíte,

a abyste ovoce práce své neztrat ili ; nebo ztráta bude vaše a potomstva.

4. Ale abychom odplatu rzali. Nebo i mn teprve odmnou bude

a korundu, budu-li vás míti za svdky, že jsem dílo dokonal, A vy

vezmete odplatu za dílo, zstavíte-li potomkm ddictví lepší vzd-

lanosti. Teto tak pedeslavše pistupme jednotliv k naznaeným
otázkám.

První jest, co to jest, o em jsme na tomto míst pracovali

v minulém tíletí? Odp. Dílo naše jaké bylo, patrno nejprve

z povolávacích listu, o té vci mn daných ne/vznešenjší knžny,

paní, paní naší nejlaskavjší. 2. Z vydaných knížek; 3. ze samého

pítomného stavu této školy, jež poala se lepš it i.

Pokud se týe list nejvznešenjší knžny (jež mi dala na

doléhání ve vci té velemoudrého Zikmunda, tehdy svého, nyní

nebes miláka), rád sem položím jeho znní, aby vám všem a tím

1 potomstvu na oi byl postaven sám první pechvalný vznešeností

jejich cíl. — Povoláváme t {jménem svým a nejjasnjších syn
svých) za tím úelem, abys nám sválou pomocí pispl pi opra-

vování naší školy Potocké {což ku chvále boží a prospchu mládeže

národa našeho i spáse církví Kristových v tomto království po-

božn a opravdov zamýšlíme), abys také zde u nás podal oprav-

dovou, plnou a zejmou ukázku své již po všech národech oslavované,

opravdu pirozené methody. Nikoli že bychom si páli odvraceti

t od vážnjších studií tvých, jimž, jakož slyšíme, ku prospchu

obecnému stáí své jsi zasvtil a jimiž jsi zaneprázdnn, [a pi- +

držovati] k starostem školským prachem zaneseným, nýbrž aby pod

tvým vedením naši mužové uení, této naší školy správcové nynjší

i budoucí, editelé a uitelé, šfastnji v žádoucí oné oprav po-
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kraujíce dle dokonaných tvých prací o pracn vyhledávanou

methodu studií, radost ti 2>sobili, a tak k vtším onm vcem,

jež s pomocí boží zamýšlíš, tím zpsobem pibylo ješt odvahy,

klidné mysli a dobré nadje. Svoluješ-li ku pání našemu atd.

Tak nejjasniší její Výsost. Což však my? Když jsem k vám
zanesen byl, první úvaha byla a veejn pednesena e 0 psto-

vání vtipu: Pro nesmjí zastaveny býti ve sví pirozené neplodnosti

jako lesy a poušt, ale mají býti vzdlány bedliv jako pažity za-

hradní k líbeznosti a úrodnosti. Jmenovit pak zda v národ

vašem naskytují se píiny podniknouti myšlenky o njakém obec-

njším, plnjším a lepším vzdlávání vtip? A protože jsme

vidli, že tu jsou nejen píiny té touhy, ale i píležitost, pidával

jsem : Pro žádoucí toto dílo ve svatém jmén božím poinati by

se mlo v této dob a na tomto míst a skrze nás pítomné beze

všech dalších odklad a neekajíc nižádné jiné píležitosti ?

Když jsme dospli k vci samé, pedkládal jsem : Co bychom

si s pomocí boží mli umíniti provésti pi oprav této školy? Za-

jisté ukázati a zavsti (I.) krásné návody k vyuování a uení ja-

zyku latinskému, abychom lahodné istoty jeho lahodnými cestami

dosáhli. II Zahrady lepší filosofie, abychom rozumn propátrali

pomry všech vcí (pokud totiž postauje skromnosti kesanské).

III. Znamenitou uhlazenost mrav, aby odsud mohli vycházeti

uhlazení politikové, schopní rozprávky s kterýmikoliv lidmi.

Pokud se týe prvního cíle. nauení se. jazyku latinskému

úplné, ist, ozdobn, abychom pání tohoto dosáhli, rozdlili jsme

studium jeho ve ti stupn, na tré tíd jimiž bylo by projiti za

jediné tíletí, že by se totiž vyuovalo a uilo první rok všem

základm latiny, druhý veškeré stavb latiny, tetí veškerým ozdo-

bám latiny. K tomu úelu sestavili jsme knížky dokonale sem

pimené, Peddotní jazyka latinského, Bránu jazyka latinského,

Sí jazyka latinského. A to každou z tchto ástí ve tech dílech.

Nejprve rozvedením slov dle poadí slov v poádku abecedním;

takové knihy obyejn se jmenují Slovníky a Slováe. Podruhé

rozvedením týchž slov v poádku vcném, jak ve svt se vy-

skytují, aby naši žáci priuovali se, zvykajíce jména spojovati

s vcmi, nikoli slovm samým, zvuku bez smyslu, nýbrž se slovy

vcem ; takové knihy jmenujeme názvosloví vcí a vcí historické

výklady. Posléze rozvádjí se slova jazyka v obdobná pravidla
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poádkem mluvnickým. Má tedy tato naše methoda vyuování

a uení se jazyku latinskému, cokoli v tom zpsobé žádati se

mže; a jednotlivé ony vci lepší než vbec užívané; nebudiž

z toho slova nenávist. Nebo Slovník ku Peddomi jest velmi

krátký, obsahující toliko koenová slova jazyka s nkolika málo

slovy odvozenými, jinými vtip nerozvlékaje; jakož i Mluvnice,

ku Peddomi, ukazující toliko vci základní a obdobné, jinými

nezastrašujíc. Výklad však Peddomi svt umle ku pontí chlapec-

kému tak otvírá, že v první hlav vci svta, a tak jedin jména

pehlédá, v druhé pimtky vcí a tedy jen pídavná, v tetí vcí
innosti a trpnosti a tedy slovesa atd. A pak takový rozbor

vcí jest velmi snadný, pece klade základy ke vší filosofii.
3
)

Tak i ti knížky ku Brané aby lepší byly, než všecky jiné

toho druhu, jsme se piinili. Nebo Slovník ku Brán jsme po-

dali, jenž koenová slova jazyka rozvádje ve své odvozeniny

a složeniny, vše ve spojení uvádí, totiž ve vty nco užiteného

(pírodního nebo mravného) mysli pedvádjící. Což zpsobuje,

že vše isti se mže bez nechuti, spíše se zábavou; a takový

slovník ješt se neobjevil. Rovnž mluvnice naše, a jest plnjší

než obecné (nebo veškeru soustavu jazyka odkrývá až po na-

uku o periodách), pece jest kratší a píjemnjší isti, a pidám
i pravdivjší, nepodávajíc nižádného nesprávného pravidla, jakých

jinde naskýtá se poet nesíslný, jak jsem ukázal v pedmluv téže

knihy. Posléze Názvosloví vcí ili text Brány má krátký a struný

a pravdivý výklad pedních vcí na svt, tak že má ráz Ency-

3
) Trv-ttný text Vestibula Komenského, pipojený k první Brán, když

spisovateli zdálo se mnoho tch slov latinských zaáteníkm nesnadné,

znan se lišil od spracování v Elblagu vykonaného a konen uveejnného

s jinými knihami v Potoce pracovanými v díle III. spis didaktických. Prvotný

ten text po vodé hned obsahuje jména podstatná s pídavnými (kap. I.) a to

jeo nejobecnjší, pak innosti, zvi. lidské, pak slova nesklonná (kap. III.).

Následují vci ve škole a doma, v mst a krajin (k. IV -VI.), o ctnostech,

(kap. VII.) a závrek.

Peddomi Potocké jest mnohem obšírnjší, slov obsahuje daleko více

a pimyká se více k mluvnici. V úvod podán rozvrh studia latiny, pak

jména podstatná poádkem pansofickým (k. II.), vcí vlastnosti (k. III.),

zájmena (mentiones rerum, k. IV.), innosti (k. V.), zpsoby inností (k. VI.),

okolnosti vcí (pedložky, k. VII
)

spojitosti vcí (k. VIII.), citoslovce (com-

pendia, k. IX.), kolikosti (íslovky, k. X.), poádek úpln druhm slov pi-

zpsobeny. Poátky mluvnice a slovníek má jen Peddomi Totocké.
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hlopaedie, a mnohým ueným mužm se zdá, že obsahuje jádro

veškerého vzdlání. 4
)

Sí latiny má tytéž ti ásti s touž umlostí sestavené, totiž

text, v nmž všecky vci v textu Brány vlastn a prost vyjádené

v rouše rozmanit krášleném se pronášejí, aby snadno se pro

hlédly rozdíly mezi slohem kvtnatým a prostým a pirozeným

;

pak Mluvnici ozdobnou, podávající pravidla, jak rozmanitá ob-

movati každé úsloví, vtu, periodu; konen Slovník pouze

latinský, jehož vedením vci latinské (známé již z Brány jazyka

latinského) ješt vlastnji latinsky vyjáditi, nejvlastnji pak latin-

ské rovnž nejvlastnji latinsky obmniti by mohli (úslovími klas-

sických spisovatel). 5
)

Vidíte již, co to jest, o em jsme pracovali vzhledem k ja-

zyku latinskému v tomto tíletí. O em však vzhledem k vdomo-
stem vcným, umní, filosofii} Nejkratší bylo by íci, že v uvede-

ných svrchu filologických knížkách uzaveny jsou všecky vci zá-

kladní; totiž známost vcí, z nichž vzdlání záleží, se souvislým

pásmem lidského uvažování. Nepodali jsme zajisté skoápky bez

jádra, neprodali jsme nádob bez vína, slova i vci podali jsme

soubžné: mluviti a vcem rozumti. Nauili jsme vcem roz-

) V elo nové Brány Komenský postavil slovník, v nmž koenová

slova Vestibula rozvedl v pípadné ratolesti; slova cizí k pvodn latinským

pimíšená, oddlil a zahrnul ve zvláštním doplku. Co se týe odvozenin

koen latinských a složenin, ani tu nevcházel do nejvétšich podrobností,

podávaje pouze ty, v nichž prvotný význam slova koenného jest na snadé,

nikoli tedy smysl obrazný. Etymologii koenv odložil až ku poátkm etiny.

Vtší a obšírnjší slovník ku Brán práce Elblazké vydal již v Lesné r. 1050

(lat. nmecký), opt vydán ve Frankfurt 1656.

Mluvnici Kom. sestavil v otázkách a odpovdech, a to hlavn na základ

mluvnice Gerh. Vossia.

Text Brány obsahuje sice také látku podobnou jako Brána prvotná,

avšak mnohonásobn pepracovanou a opravenou.

*) Tato ást vzdlávání v latin poíná mluvnicí, v níž jedná se hlavn

o požadavcích dobrého slohu, o peneseném významu slov, o figurách a užívání

slohu kvtnatého. Slohem takovým složen následující potom text Sin,

obsahující skoro tytéž pedmty, ale ve slohu básnickém ; také výraz odborných

asto zde užíváno.

Slovník k Síni pouze latinský, o nmž Komenský pracoval již r. 1653

a 1654, vydán teprve v Amsterodam r. 1657. Latinský pouze byl, jak se

praví, proto že nedovedl podobn ozdobným jazykem domácím vyjáditi to„

co vyslovil v latin.
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umti a o nich raluviti, protože jsme chtli utváeti lidi, nikoli

papoušky. Kdokoli tedy z našich žák dokonale se nauí a po-

rozumí tomu, co jest obsaženo v Peddomí, Brán a Síni, nebude

chd ani emi ani myslí a užitek cítí ti bude po veškeren život.

Avšak protože semena ovoce nejsou ješt ovocem, aniž základové

filosofie samou filosofií, piznávám se, že neho vtšího vyhle-

dávám a plnjšího a zetelnjšího o všem, eho prospch života

vyhledává Proež poalo se též pracovati o sestavování filosofie,

ba vševdy, by i nebylo dokonáno. První však ásti moudrosti

lidské (vcných ideí a dl božích v pírod a dl lidského rozumu)

již v rukou mají a jim uiti budou naši zde nástupci, jež hned

potom budeme jmenovati, co zbývá, bude se moci odeslati, po-

pe je-li Bh života. °)

Tetí vc, kterou jsme si umínili, byla uhlazenost mrav,

v níž pokud jsme postoupili, ukazuje knížka pedešlého roku (pod

názvem Pravidla mrav) vytištná a ped ní Fortius obživlý, ili

jak lenivost ze škol vypuditi atd.") Nenedostává se tu však vcí,

do nichž bychom si stžovali a jichž bychom želeli, že hrubost

nkterých mocn staví se nám na odpor a pekáží tomu, aby

mravy drsné se lepšily. Mezi jiným novým úkazem jest zlomy-

slná jakási evnivost mezi studenty veejnými a šlechtickou

mládeží tídní; proti tomu prostedk hledati vaším bu úkolem,

otcové vlasti a ochránci školy, nikoli mým.

Jen tolik pravím, že teba jest opatrné zdrželivosti, kterouž

by ani ušlechtilost mysli nebyla potlaována pi synech ušlechti-

lých otrockým nakládáním, aniž opt vrozená nkterým škodná

mysli nabubelost nebyla nepokoena; obojí však to opatrnou

a otcovskou péí uitelv, nikoli soukromou nkoho pohrdavostí

a svévolí; snesete-li tento nepoádek, nikdy nespatíte školu svou

v lepším a lahodnjším stavu mravv a ohledu na všeobecnost

(kamž naše tato oprava pedevším se vztahuje).

Všimnouti si toho teba, že slovo, jehož užívá tu apoštol,

„Pracovali jsme", více znamená, než kdyby byl ekl: „ Vykonali

jsme", nebo „uinili jsmc u
, nebo ^tm jsme se zabývali". Nebo

na rozum dává, že pracnou a obtížnou, zárove však výnosnou

B
) Mnoho myšlenek takových obsahovala též „Škola pansofická."

') Oba ty spisky v eském peklade Zoubkov vyšly v „Drobnjších

sp. Kom." r. 187G.
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prací jest kesanství, jež by konilo vcí a dílem s pomocí boží.

A takový byl opravdu i tento náš podnik o zlepšení školství,

jenž nám bohužel kolik rozliných a obtížných pinášel zápas

a prací po práci, nejen až do omrzení, ale takka až k zoufalství.

Pece však zvítzila vytrvalost, a pracující s námi pomoc božská

k odstranní zápletek mnohých obtíží z výsledku samého jest patrna,

že ukázala nám velmi snadnou a lahodnou onu cestu, na níž jest

moc i nechu k studiím z mysli odstraniti, i touhu po pracích

jim vštípiti a tak mlýn Školský pemniti ve hru. Míním veejná

cviení, pi kterých na veejném divadle se dovoluje, aby mladíci

podali ukázky své pilnosti a hrou nyní konali to, co jim kdysi

konati bude opravdov, [a to] s tváí slušnou i posuky a eí
vcem pimenou; aby si takto opatili obratnost pi konání

vcí ušlechtilých ped oima kohokoli nebo lidí kterýchkoli 8
).

Nebo dí-li právem Seneca: Ncchccš-li, aby nkdo pi vci samé

vázl, naped ve vci jej cvi: právem tedy my svétoobany ze

školy naší vyjiti mající ped pracemi samými tak cviíme, aby

pi samých životních pracích nebyli na rozpacích, aby vystouplým

ze školy nic tak nového nemohlo se nahoditi, co by jim naped
nebylo známo z takovéto naší zde ve škole všeobecné vcí pe-
hlídky a živého pedstavení. Živou tedy tuto praksi své methody

právem stavíme za lahodné dovršení toho, co jsme tuto vykonali,

jakožto cestu vyuujícím i uícím se nejzetelnéjší (po níž také

zábavou postupovati lze).

O vci II. Tolik o první otázce: O cem jsme pracovali;

následuje, co znamená Hledli, abychom neztratili, o em jsme

pracovali} Snadno vc ztrácí, kdo nedbale ji chová, jako ke-

sané slovo boží, neposlouchají-li ho pozorn, nevštpují-li ho

hluboce v srdce, nevykonávají-li v jednání; tak zajisté jim uniká

(k Žid. 2, i). Rovnž tedy i my, budeme-li nedbale chovati,

o emkoli jsme pracovali ve prospch této školy, a nebudeme

stálou praksi na to doléhati, ztratíme to zajisté. Protož hledti

jest k tomu, abychom neztratili. Kdo však bude ten, na nhož
pipadne k tomu hledti a pozor míti? Všickni, kdož jsme praco-

vali. Kdož však jsme ti, již jsme pracovali} Pravil jsem, že

•) Komenský tu míní školské hry divadelní (potem 8), v nž zpra-

coval svou Bránu poátkem r. 1G54 a vydal pak p. n. „Škola hrou". (Pekl.

Jos. Šmahy v Bibl. paedag. klass.)
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slova apoštolova tení mají rzné, pracovali jsme a pracovali jste.

Spojme my to, nebo skutené spojili jsme práce a namáhánu
První ást chvály náleží nejvznešenéjší knžné, podporovatelce

(Maecenatis) nejdobrorivjší, jejíž pobožná a kesanská snaha ke

stavb této položila kámen úhelný a posud vše udržuje. Nej-

bližším spolupracovníkem pi této práci Její Výsosti a vrným
rádcem byl miláek její a národa veškerého kdysi (bohužel) perla

a koruna, nás však po Bohu nadje nejvyšší, nejjasnéjší pan

Zikmund RáJcóczi. jejž osud zemi ukázal a opt jako nehodné

vyrval. Na tetí místo mezi dlníky stavím tebe, slovutný pane

Jene Tolnaji,") jenž jsi byl prvním toho pvodcem a rádcem,

abych sem byl povolán, potom pak horlivého konání díla ped-
ním a stálým povzbuzovatelem (iQyodidfxrr^). Váhy jsi dodával

ty, urozený a slavný pane Ondeji z Klobusic. nejvznešenjších knížat

Sedmihradských rádce nejvérnéjší, náš pak dstojný pane dozorce

;

jenž jsi mne, když jsem poprvé sem k rozmluv byl povolán

a v Prešov u tebe se stavil, tak hledl ponuknouti, že jsi

mn moudrými svými hovory první v srdce mé vnukl náchylnost,,

a jsem neml nižádného úmyslu sem k vám pi jiti a zdálo se,

že to nikterak býti nemže. Když pak jsem byl sem zanesen,

pobádal jsi m ty, ctihodný a slovutný pane Františku Vcrecie,

pední pastýi této církve a dozorce tohoto gymnasia velebdlý, jenž

jsi prosbami a doléháním svým oste na mne dostupoval a m
podncoval, abych nabízené povolání pijal; a tak skrze vás práci

této uinn poátek. Na díle pak samém kdo pracovali Opt my
všichni. Nejvznešenéjší knžna pízní a podporou, ostatní radou,

a také vy, milí pátelé studující, pomocí pi sestavování shvnika

latinsko-uhcrského. Ba i vy, žáci tídní, že jste byste užívali

nabízených vaší bedlivosti líbeznjších pokrm. Vy tedy všickni

(a kdožkoli ráíte pízní svou vci školské pomáhati, urození

páni ochránci a ctihodní páni pastýové duchovní) pomnte, že

vám jest eeno : Hlete sami sebe, ábyckom neztratili, o em jsme

pracovali.

Ale jak? Ty nejvznešenéjší knžno, nevzdalujíc své štdré-

ruhy. Vy, dozorcové školy, neodvracejíce bdlého oka. Vy, pro-

fessoi a uitelé, neodchylujíce se od cesty pravé methody a pil—

9
)

Byl knížecím vychovatelem a kazatelem v Tokaji Komenského*

význam poznal na studiích v Anglii.
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nosti. Vy, žáci, horliv užívajíce píležitosti a vespolek se roz-

ncujíce k lásce ku pravé a vcné vzdlanosti. Posléze já budu

hledti s vámi, nyní aspo vás napomínaje, potom však za vás

se modle a vrn s vámi sdluje, cokoli dobrého pozorování k vaší

vci jist Bh popeje.

O vci III. Zbývá, abychom uvážili poslední slova apošto-

lova: nAle abychom mzdu pijali plnou.* Mzda za práce jest

samojediný zdar prací dle pání a dosažení tohoto dobra, pro nž
práce se podnikají. Plná mzda pak jest plné dosažení žádaného

dobra a bezpené jeho držení, tak aby s velikostí prací shodo-

vala se velikost užitku a z toho povstalé radosti. Praví, abychom

pijali, a tím slovem práce uitelv a žák pirovnávají k setb,

pi níž sím tak se rozsévá, že se ziskem se zase pijímá. Dej Bh,
aby také u nás se pijalo! Zasévali jsme zajisté plnou rukou,

dej, aby s tím se shodovala že, abychom ovoce prací svých

a požehnání tvého mili nikoli po micích, ale .po obilnicích!

ehož se vám, milí Uhi, jest nadíti a zajisté oekávati od do-

broty boží a statenosti vaší. Nikdo a neíká, Že naše setba po-

8ud osením jest, vždy vzrstá již do výše. Avšak by i posud

byla osením (vzhledem k vtším pokrokm), nech byla posud

skuten jen setbou, že nastane, k níž nedospívá se jinak než

osením, klasem a obilím v klase podle svdectví Spasitelova

(Marek 4, 26. 27. 28). Jako tedy rolník vida osení se zelenající

neraduje se sice stejn, jako když sýpky jsou naplnny, pece

však se raduje, vida ped sebou veselou svou nadji : tak vy se

radujte, vidouce vtipy své, any poínají zkvétati. Pravil pak jsem,

že jest vám se nadíti plných žní od dobroty bozi a statenosti

va&i. Spojuji ob tyto vci, protože chtjí býti spojovány a sám

všude je spojuje Bh náš, slibuje, že oteve, popeje nalézti

a konen dáti, jinému však nikoli, než kdo tlue, hledá, prosí.

Zajisté cokoli ádn Bh koná, ádnými koná prostedky ; mezi

nimiž vždy nejprve jest samo ono stvoení, jež chce zachovati

nebo vtšími dary ozdobiti, užije-li náležit vrozené sob lásky

o zachování sebe a snahy i bedlivosti, aby se povzneslo. K tomu
apoštol pihlížeje na tomto míst, nepraví: Proste Boha, aby vás

nenechal ztratili ovoce práce vaŠf, aniž : Nechf hledí, kteí vás vedou,

nebo jichž péi jste svili vci své, nýbrž : HleteŽ sebe sami,

abyste neztratili toho, o emž jste pracovali, ale odplatu plnou

abyste vzali. Od sebe tedy, pánové a pátelé moji, od sebe dím

Komni*k
t
v, fted 1'otoekC, ti
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samých, nikoli odjinud, oekávejte tch vcí, které ve vaší škole

zlepšovati se poínají, jako ustálení, aby z nich nco nezašlo, tak

vzrst vždy vtší, abyste konen odplatu plnou za [své] práce

vidli a vzali.

Hlete, dim, tím více, ím zetelnji jest již patrno, jak ne-

bylo toho daleko, abychom odplatu za práce své byli ztratili úpln
všickni, když pi tolika nesnázích poínali jsme si zoufati skoro

vtickni. Nyní tedy nabudouce mysli, nuie doufejte! nuže muin
jednejte! abyste neztratili toho, o em jsme pracovali. S bolestí

to nesu, dokládám se svého svdomí, slyšv nkte)ých vás neblahou

vHtbu, Že po mém odchodu Škola zajde 10
). Což pak jste mé jedi-

ného tak uinili Atlantem") padajícího nebe svého, že by musilo

spadnouti, kdybych já jediný byl odstrann? Tak-li lovku cizinci

dvujete ve všem, sob samým nedvujete ve všem? Nechtjte

známky takové hanby vpáliti ve jméno své l2
), tak velikého bez-

práví dopustiti se proti Bohu, spolenému dárci dobra, jenž rovnž

vás obdail vtipem, bystrostí, silou, jako který jiný národ. Jen

budiž pi vás chtní, možnosti nebude se nedostávati, když vám

již ukazujeme i vdní. Upímn s vámi jednám, protože upímn
jednati jest. Poínají-li mou pomocí zkvétati studie latiny a prav-

divjší filosofie a tím lepšího a plnjšího vzdlání a za pední

nástroj k uhlazení vtip se uznává onen divadelní výkon Brány

jazyk, co brání, aby se tak již v tom pokraovalo i když já

odejdu? Když i sepsány již jsou do slova a odevzdány do

rukou editelových, a vy jste se usnesli, že je tiskem od záhuby

uchráníte, a konen uitelé osvojili si zpsob hry ty správn

provádti l3
)? Avšak zstavuji též zpsob podobn doléhati na

ostatní studie ve všech tídách, pipojený k samým tídním kníž-

kám, které všickni v rukou mají 14
). Jen a každý ubírá se urenou

l0
) Stalo se to sice na njakou dobu následkem moru roku následu-

jícího, ale nikoli na vždy.

•') Atlas, Titan a syn Japetv, pedstavuje mohutnou silu moe; dle

báje staroecké držel ua ramenou klenutí nebeské z trestu, že úastnil se

boje Titánv.
,2

) Vzat obraz ze zvyku ímského zlým otrokm vpalovati známky na elo

(f — fur, fuga, zlodj, uprchlík).

") Na rozkaz knžnin vytištny divadelní hry Komenského v Potoce

1655; z toho exempláe, jejž Kom. dostal od studujícího, zavítavšího do Amste-

rodamu, vytištny tu opt r. 1656 a v III- díle spis didaktických.

14
) Ped každou knihou Komenský pro uitele položil dkladný návod

}
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sobe stezkou, zblouditi moci nebude. Zstavuji krom toho knížku

zvláštní, nazvanou Objasovaiel, plnou obraz, pojmenování vcí

uvádjících v oité nazírání, vc to nov vynalezenou a dobe
sloužící vyuujícím i uícím se, jakož jsem v pedmluv ukázal 1

*).

Zstavuji konen slovník zcela latinský™), pomocí jehož by

cviení v ozdobném slohu vykonávati se mohla tím snáze, ím
více obtíží tato vc díve mla. Zvlášt když i mužít nabyla škola

naše, darem božím, pece konen jednou horlivých a obratných,

pravé methody již ne neznalých, a zvlášt v prozírání jejich tajností

den po dni více vnikajících a krom toho práce milujících, kteíž

kolik svtla nabudou od slunce methody. tolik neopominou ho

vylevati na sbor školy své sob podízený. Usta tedy v pochybnost

uvádti sílu, vrnost, statenost tchto Atlantv, kdokoli posud

pedpovídáš, že pochybuješ o zdaru. A tak ustate všickni (užiji

slova Pliniova) býti svými utrhai, tak se u sebe samých a u jiných

zlehujíce, jako by nebylo nikoho z muž vašich, na nmž by

jako na sloupu pevném a trvalém záviseli mohla ozdoba a moc

ádu. Vttbec myslím, že nic nezbývá, pro bych musil zde býti

.zdržován, když m nazpt volá Bh a svdomí mé k ádnému
povolání mému, kteréž jest církevní; když ukázal jsem vám vše, co

Bh popál vidéti o lepším vychování mládeže, a jako za poklad vaší

mládeže vám to zde zstavuji; a Bh sám dal mn nástupce tak

horlivé, pobožné, vrné ku snadnému již pokraování v této method.

To jediné snad zbývá, jestliže vidím ješt nco smu-

jak se jí obírá ti. V elo Peddomi postavil návod pro uitele prvé tídy (Ve-

stibulky) Štpána Tolnaje (Spisy did. III, 133— 140, eský pekl. J. Šmahv
v Hibl. paed. klass. IV. str. 109—117), na konec pak pipomenutí, kterak

z tchto ástí Pcddomí zíditi vhodná cviení (Spisy did. III, í!0G—210,

v pekl. Snahov tamže str. 110—129).

V elo Brány dán návod pro uitele druhé tídy (Januálky) Pavla

Kapossiho (8p did. III, 218—218, v pekl. Šmahové tamže str. 138—139),

za slovníkem pak položeno nkolik slov o jeho užíváni. Též v ele mluvnice

ku IJráué stojí nkolik slov ke tenái (ono ve Np. did. III, 133—424, pekl.

Šm. tamže str. 119— 150, toto III, 125—520, u Šmahy str. 153-155), na konec

pak (kap. XV.) o prospchu mluvnice (III, 172, u Šm. str. 156).

V elo Síu položena pedmluva pro uitele tídy tetí (Atriálky) Jana

Ktzedia (III, 451—153), tak i ped text (III, 540, pak 553—554).
,:

)
Komenský myslí svj Orbis pictus, v Uhích složený, ale pak poslaný

do Norimberka, kde vydán teprve r. 1058. Prvotn nazván „Lucidarium."

Pedmluva k nmu vydána již v Sebr. sp. did. III., 802 sl.

v. pozn. ').
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jícího k ustálení a povznesení vcí, jež poaly se tu dobe
zizovati, abych neopominul to v poslední této ei k vám uká-

zati a prosbami i žádostmi usilovnými toho dosíci. Uiním to

rád; vždy jsem od poátku dokládal, že jsem proto sem pišel,

abych prospíval. Ani ke konci tedy na nic jiného mysliti nesmím,

než aby konec s poátkem se shodoval.

Zvlášt vás všech zpsoby hodnými žádám, abyste poali

cíle naší methody (jež u vás poprvé byla veejné zavedena) lépe si vší-

mali, dstojnji jej cenili u písnji ho následovali. A ten není

(N. B.) hráli si jen stalinskými písmenky, ponkud lahodnji nes

posud; nebo poznáním toliko vnjším a povrchm vcí rozmanitých

rty mládeže ovlažovaH, nebo mrav toliko vnjší uhlazenost ponkud
v lepší stav povznésti : nýbrž cílem jest mocn povznesli k plné-

mu a pevnému, jasnému a zetelnému poznání vcí, které vdli
se maji, obratnosti pi vcech, jež konali se maji, výmluvnosti

vci, jež sdileti se mají. ehož dosíci lze: prvé, když otevrou

se mládeži oi ke všemu, aby vidli se ve svtle, kamkoli

se potom v život obrátí, umjíce se baviti divadly dl bož-

ských i lidských a o všem rozumn souditi. Podruhé, když se

v konání poestném a neustálém tak vycvií, že stanou se žádo-

stivi prací a schopni obcování s Bohem, s lidmi, sami s sebou

a jinými tvory, aby také zaneseni jsouce ke každému životnímu

povolání pociovali, že jim jest ke konání vcí obratnost, jež

samým vcí užíváním vždy více má býti utvrzována. Konen
kde teba nco mluviti, aby dovedli mluviti jasn, plynn, mocné.

Viditc-li pak, až kam smujeme} Zapísahám vás všecky, spojte

pání s páním a žádejte si, aby tato vaše škola byla dílnou

takového vzdlání pravého a vcného, pobožného a svatého

;

a pejete-li si, aby taková byla a zstala, všemi silami k tomu

pracujte. Vždy takové základy jsou položeny, na nichž bezpen se

bude moci vystavli veškerá tato stavba pravdivjšího a plnjšího vzd-

lávání; jen rate vydržeti veškero umle provedené sestavení po-

stupních tíd. Chystají se zajisté a slibují tyto odmny svtla

a statenosti dbalým a bedlivým, až na konec studií setrvávajícím,

nikoli pak nedbalým, ustávajícím, vynechávajícím a zbhm ze školy.

K tob se obracím, nejjasnjší a nejvznešenjší knžno, paní

a ochránkyné naše i školy nejlaskavéjší; ve tvých rukou jest po

Bohu školu tuto bud" dovésti v plný rozkvt nebo nechati nazpt

upadnouti v ociiablost. V kvt ji uvedeš, budeš-li dobrotiv pod-
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pórovatí muže, které nyní Bh dal, svtla a podpory školy této, a

poet jich potud rozmnožíš, aby také pro nejnižší dv tídy bylo po-

staráno o stálé uitele. Budu prošiti Boha, aby jakož Výsost vaše

jest stedem a základem veškerého díla, úradek božské Prozetel-

nosti uinil jej nepohnutelný. Žij, knžno vznešená, abys spatila

radostný vzrst své školy!

A což vy, slovutní páni školdozorci, kteíž budovy této

jste uhelnými kameny? Myslete si, že vám pede všemi jinými

eeno jest: Hledíc, abyste neztratili atd. Což abyste mohli, kéž

by popál Bh, aby pobožná tato vaše horlivost o dobro mládeže

neustále planula! Kéž by popál Bh, aby svornost vašich myslí

a úmysl byla neustálá! Kéž by popál Bh, abyste se zdarem

piinili se o zachování svornosti mezi tmi, kteí škole slouží

!

(Piznávám se zajisté, že odjinud zkázy se nebojím, bylo li by se

jí báti, než s této strany.) K tomu pidávám, abyste naizovali,

by po všech tídách teto školy i po veejných posluchárnách kvetla

praktická methoda a denním cviením vzdláváni byli všickni a

vše. Necháte-li praktická cviení ochabnouti (a mezi jinými ona

divadelní výkonu z Brány), bude to znamením úpadku školy ve

špatnjší stav. N. B. Vás pak, svtla nebe tohoto, proessoi a uitelé

školy, necha nemén podncuje onen výrok apoštolv: Hlete,

abyste neztratili atd. Hlete, prosím vás, abyste nepozbyli pravé

methody! abyste nepozbyli pilnosti! abyste nepozbyli svornosti

myslí! z kterýchžto vcí jediné-li pozbudete, zhyne škola, natož

všech-li onch vcí. Jediným celkem budte v Pánu, kteí jediné

dílo Pán konáte, Ty, Rozhoni (se svými následovníky) pilné vy-

kládej poátky prvního vzdlání. Ty, Nemethie, pevn pokládej

první základy latiny. Ty, Vcrescgyhazi, veškerou budovu na

nich stav opatrn. Ty, Szantai, barvy dodávej stavbám této

budovy a vpouštj svtlo. Ty, Szathmaric, povznášej své žáky

od Peddomí, Bran, Síní vcí a slov ku paláci písem svatých a

u je mysliti vcn, pro potebu života. Ty, Tolnai, nebeským

uením prav je napluj a peuj o to. aby naplnni byli všickni

i jednotliv! A vážností mrav iny mladistv bujných kro. ,:
)

,T
) Dle tohoto povzbuzení byla by se pi odchodu Komenského škola

Fotocká skládala z tehto tíd: 1. Tídy pípravné, kde žáci uili sc prvým

základm umní literního na základ jazyka mateského; uitelem tu byl

tehdá Hozgony; 2 z Vestibulky, v níž uitelem byl Nemethy; 3. z Januállry,

kde uil Veresejryhazy; 4. z Atriálky, kde uil Szantai; 5. z tídy filosofické,
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Konen vy, mládeži studující, veejná i tídní, také-liž

k tomu ním pispti chcete (abychom neztratili, o em jsme

pracovali)? Zajisté máte; vždy o vaši vc nejvíce se jedná. Ale

jak? Úsiln užívajíce dan píležitosti. Nech myslí každý, vstu-

puje a vstoupiv ve tídu vestibulní: Nehnu se, odtud, až si osvo-

jím vše, co sem jest ureno. Touž pevnost mysli a mají postupu-

jící v Bránu a Síni Ba každý nech myslí, kdokoli rozumí, že

vstupuje do této takové školy, rozdlené dle pokrok tak stupo-

vaných : Nevyjdu odtud, le 02 projdu všechj stupn, od prvního

do posledního, a dosáhnu plného t.zdlání, vzrstajícího od .zá-

kladu k vrcholu. Neodvedl by mne odsud lichocením pochlehnik,

aniž kyjem odehnal nkterý krutý uitel. Budu zde Diogenem

a z lásky k studiím ped Antisfhcncm hl napahujícím rád šiji

slloním: Bij m, jen m pouuj. lh
) Ach, milí, kéž byste se dali

opájeti láskou k moudrosti ! kéž byste pilností svou budili lásku

svých uitel k sob a pilnost o své vzdlávání! Kéž by již

nebylo nikoho, jenž by se vyhýbal (jako díve) práci v pamt
si vštípiti knížky tídní. Ach, nepejeme si, abyste byli jen omo-

eni v literním umní, nýbrž úpln jím napojeni; i vy si toho

máte páti. Pro pijal jsi pokladnici pamti tak objemnou, jenž

nechceš nic schránti: Pro radji chceš nositi s sebou skíni

mysli prázdnou, než naplnnou drahocenným náadím moudrostí?

Vždy sneseno jest v tyto knížky, a to ve tvj prospch, ó mlá-

deži, cožkoli obsahuje jádro nejen isté latiny, ale i lepší mou-
drosti a mrav poestných i pobožnosti. A to uznávají jinde

mužové moudí a zárove slovutní, peujíce o to, aby synové

jejich slovn nauili se zpamti tmto našim tem knížkám;

i desítiletí jinošíci veškeré Síni. Nadjí se totiž budoucího jich

prospchu pro celý život; pipadne-li zmínka o kterékoli (z hlav-

v niž hlavn vykládaly sc souvislé spisy, hlavn písmo sv.; uitelem tu byl

Szathmar, a podobna byla ta tída pansotické IV.; C. z tídy theologické,

podobné asi poslední (VII.) tíd pansotické, kde uitelem byl Tolnai (ŠtépánV).
IS

)
Antisthenes, žák Sokratv, byl zakladatelem školy kynické. Po smrti

uitele svého totiž založil vlastní školu tilosotíckou v gymnasiu athénském

Kynosargu, kdež potom mnoho let uil. Ctnost dle mínní jeho záležela v ne-

závislosti na potebách vezdejších a ve vyhýbání se zlu. Zftstavil mnoho spis.

Nejznámjším pívržencem jeho školy jest Diogenes kynický, rodem

ze Sinope. Otec jeho vyhnán byv z vlasti pro falšováni penz, utekl se s ro-

dinou do Athén, a Diogenes pijat za žáka Antisthenova teprve na doléhavé

prosby Jím prostota filosof této školy dosáhla svého vrcholu a popularity.
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nich) vcí, cítí, jak hned z pokladnice pamti vyatá úsloví,

myšlenky, prpovdi se jim naskytují t9
) ;

nadjte vy se, milí, téhož

a konejte též! Nezklame vás vaše nadje.

Avšak kéž by popáno bylo také osloviti vaše rodie, a

ktcréžkoli Bh ušlechtilým potomstvem obdail ! Prosil bych i je,

aby každý se své strany k tomu piinil, aby se neztratilo v tomto

národ, o em jsme pracovali; zvlášt pak ty, kteí tak smýšlejí,

že dítek svých bu [vbec] nedávají vzdélávati nebo dávají je

vzdlávati jen povrchn, z jakýchkoli nepatrných píin ze škol

je odvolávajíce nebo zcela odtrhujíce. ekl bych: Bute pítomni,

všech vás prosím , a dítky své lepšímu a pilnjšímu vzdlávání

vtip rádi podrobujte, abyste plnou odplatu za práce naše s námi

pijali A pro byste radji nechtli, zapísahám vás, aby vaše

dti spíše byly lidmi než stíny lidskými ! A lidmi celými než

kousky lidi, a lidmi uhlazenými, lidskými, libými, než tvrdými,

hrubými, mrav nevzdlaných? Jsem snad nepíjemný, že to toli-

krát optuji? Zajisté jest mn zpsobiti, abyste cítili, že ode mne
jste milováni, a sami poínali vci lepší vážnji milovati, ceniti,

po nich toužiti. Dosáhnu-li toho, Boha budu velebiti a vy se

mnou i potomci vaši, pak-li že nikoliv, já aspo vykonal jsem

povinnost kesana. Avšak i vy pece budete hledéti, dá Bh,
aby také ve vašem národ plnji než kdy rozkvétala studia mou-

drosti. Dvujte, vy pítomní školy této velectihodní dozorci,

uitelé, žáci! Uiníte-li, k emu jsem vás vybídl, ustálíte zajisté

vc školy své. Bude ona trvati, bude ona kvésti a užitek ponese

ku chvále boží a útše církve.

Avšak mám-li pikroiti k poslednímu onomu a smutnému
í Bohem! stží tam pikroiti mohu. Namítá se mi nco, co bych

ješt dále ekl k útše své a vaší. teme ve Skutcích apoštol-

ských, že Pavel noním vidním povolán byl do Macedonie, a že

s dvrou tam šel; ale hned v prvním mst, Filippech, že do-

") V dob pozdjší Komenský, pehlížeje opt své práce didaktické

(ve Vjece moudrosti, viz pekl. v Poslu z Budce, 18D2), sám uznával, že

pro pílišné množství obsaženého tu materiálu knihy ty mén se hodí prvému
ueni latinskému než spíše opakováni latiny pro muže dosplé, zvlášt Hrána,

a Sin.
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stalo se mu biování a vezení. Byv však propuštn, že pokraoval

v kázání evangelia božího a to s takovým zdarem, že práv na

témž místé, ve Filippech, vznikla velmi kvetoucí církev (Sk. ap.

16), již potom Pavel pede všemi církvemi poctívaje epištolou

nazýval radostí svou a korunou svou (k Fil. 4, 1). Kéž by se

nám zdailo podobné! Kéž bych já, povolán byv sem nikoliv od

snících ve snu, ale od bdících ve bdéní, avšak dosti dlouho bi
pedsudkv okoušeje 20

), aniž proto ustávaje vidl vás konen, má
školo Potocká, (i po mém odchodu) tak zkvétati, abych vás mohl

nazývati svou radostí a svou korunou! Poínám pak vás již tak

nazývati a za vás horliv se modliti a vás usilovn vybízeti ku

vzájemné lásce a svornosti. Kterými slovy ? Pavlovými k týmž

Filippenským : Jest-li jaké potšení v Kristu, jest li které utšení

lásky, jest-U která spolenost Ducha, jsou-li která steva a slito-

vání, naplte radost mou, abyste jednostejného smyslu byli, jedno-

stejnou lásku majíce, jednodušní jsouce, jednostejn smýšlejíce.

Nic neiníce skrze svár aneb marnou chválu, ale v pokoe jedni

druhé za dstojnjší nežli sebe majíce. Nehledejte jeden každý

jen svých vcí, ale každý také toho, což jest jiných (k Fil. 2, 1—4),

totiž spoleného budování. Co dále eknu? Odvážím-li se užiti

onch slov téhož k týmž (z kap. 4, y): Kterýmž jste se i na-

uili, je i pijali a slyšeli i vidli na mn, ty vci ite, a Bh
pokoje bude s vámi.

S Bohm, školo Potocká! S Bohem, církvi! 5 Bohem, Potoku

sám! S Bohem, Uhersko! S Bohem, pátelé všickni, a zachovejte

u sebe pátelskou vzpomínku na svého Komenského, pátelskými

provázejte ho páními ! Zarmoutil-li jsem koho, pokud jsem byl

mezi vámi, odpuste slabosti lidské, úmysln nic se nestalo, [to]

ví ten, jenž ví vše. Zvlášt pak s Bohem vám, milení kollegové

!

a vili-li jste, že jsem byl vaším Eliášem, a želíte-li mého od

vás odchodu, já zírám na vás jako na své Klizeje a peji vám,

aby z ducha mého podílu dvojitého darem božím se vám dostalo

!

abyste láskou k obecnému dobru a snášelivostí prací za jeho po

vznesení a sklánním se k slabším, konen dobrými pokroky

tak nade mne vynikali, jako vynikl Elizeus konáním zázrak nad

Eliáše: k takovému svatému a moudrému spravování této vaší

O tchto jWeclsuílnVli viz úvod k tmto eom str. VI, IX, X.
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školy i jiných, jak svat a moude školy prorocké ídil Elizeus.

Amen.

S Bohem bute, milí chovanci této školy, výkvte mládeže,

nadje vlasti ! a vdcm svým, jež vám dal a dá Bh a mateská

pée o vás nejvznešenjší knžny, osvdujte se tak uelivými,

tak klidnými, ve všem tak povolnými, mezi sebou pak tak svornými,

jakými se osvdovali synové prorotí k Elizeovi a mezi sebou

vespolek. S Bohem bute, všickni ostatní pátelé, píznivci, ochránci!

S Bohem bud posléze nade vše ty, pobožná všech nás pízniv-

kyn, ochránkyn, matko nejvznešenjší knžno s veškerým nej-

jasnjším domem Rákóczi. Žijte, vzrstejte, kvete na vky. Slyš

pání má a napl je, jenž sám mžeš, nejvyšší úcty hodný Bože!

Amen.
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Nákladem spolku „Ddictví Komenského"

vydány byly tyto spisy:

O základech mravností Pokus mravouky pi-

rozené, zvlášt pro poteby vychovatelské. Napsal Petr Durdk.

Cena 2 K 40 h (1*20 zl.)» pro leny „Dd. Kom." 1 K (50 kr.).

Z etných úvah o spisu tom vynímáme:

Spisovatel v díle tom vychází od myšlenky, jak dle&ito jest

pro všecky lidi re svt vdti
y
jak žiti na tomto svt slušn,

dokonale, v pravd lidsky. . . Výklady, které tu spisovatel pojí

ke svým zásadám, jsou tak zejmé a pesvdivé, že mžeme
íci, kdyby na jich základ utváelo se vychování vbec, že by

to znamenalo velmi znaný krok k tomu ideálu, jejž všichni

filosofové stanovili za poslední cíl života, totiž blaženost lovka
jako jednotlivce a s ní spojenou blaženost lovenstva jakožto

celku . . .

Domníváme se, že vydáním toho spisu a rozšíením jeho

v uitelstvu eském platn se pispje k tomu, aby uitelé

mli pravý názor o svém povoláni a jelio dležitosti,

aby u mládeže v prvém již vku poali klásti prvé zá-

rodky budoucích ctností blahovolných. Krom toho spis

obsahuje na mnohých místech pokyny k vyšším cílm vychování

vbec se vztahující, jichž uitel nikdy s mysli pouštti nemá,

chce li opravdu vésti své chovance k tomu, co lze nazvati po-

sledním cílem života, ku pravému štstí.

Beseda uitelská, ro. XXV. ís. 24.

... V dob, kdy psychologie i elhika se dávají na nová

dráhy, a kdy i patdagogika volá po harmonitjším uknní
zejména ve píin otázky mravné výchovy, dostává se eskému
obecenstvu, pedevším ovšem eskému uitelstvu, knihy z oboru

vdného, na jehož základ ona paedagogická- otázka je-

diné se dá s prospchem ešiti ; dostává se nám dále knihy,

jež hlásá, že stojí na stanovisku nejmodernéjším, všeobecn ve

vd oblíbeném, že usiluje o definování pojmu dobra a o vytknutí

karakteristika mravného jednání na cest nejslibnjší
:

na cest —
jak jsme uvykli íkati — pirozené ...
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Knihu tu považujeme za dležitou a cennou. . . Páli
bychom si, aby byla od eského uitelstvapiln tena. ..

eská skola^ ro. XV. ís. 29

„Dd. Kom." ukázalo spisem tím, že na úkoly svoje pohlíží

nejen se stanoviska denních poteb uitelských, ale že stojí na

hledišti vyšším, chtjíc lenstvo své i kruhy širší povznésti, uspo-

kojiti oním vnitním klidem, jejž zpsobuje shoda pravdy zejm
vyslovené s pesvdením v prsou teba jen dímající . . . Není

véru karakteristiky pípadnjší, nazve- li se spis ten programmovým
„Dd. Kom. u

. Pedmt sám, jenž obecné jest zajímavým, bystrým

autorem tak jest zpracován, že nejiti pístupen jest v jeho form
duchu vysplejšímu, ale i zdravému prostému rozumu, uiteli jako

neuiteli . . . Psán jest tak pesvdivé, že každému toucímu

pipadnouti musí: „V té vci jsem se spisovatelem zajedno!". . .

Kdo chceš v nejtžším umní „poznáti samu sebe**

poohlédnmiti se, vezmi a ti tento spis,

Komenský, ro. XXI. ís. 37. a 38.

Durdík klade draz na vlastenectví a doporuuje mnohé

z onch vlastností, jichž národu našemu jest teba nejvíce. Sloh

populární a jasný. Zetel k paedagogice doporuuje celé dílo

zvlášt uitelstvu.

Paedag. rozhledy, ro. VI. ses. 9.

. . . Práv v našich pomrech eských, kde teba tak mnoho

ideálnosti, obtavosti, lásky vlastenecké, mže kniha ta svou

theorií panolbistickou velmi blahodárn psobiti. Hlavn
každému uiteli mla by se státi pravým evangeliem.
Snad v žádném jiném stavu není potebí tolik nesobeckého je-

dnání, tolik sebezapírání, jako ve stavu uitelském. A Um více

bude uitelstvo proniknuto tmito myšlenkami, lim lépe pro n
samé, tím lépe pro mládež jemu svenou, tím lépe pro všecken

národ. Proto „Dd. Kom. u nemohlo sáhnouti, vystupujíc na ve-

ejnost prvním spisem svým, k lepší knize.

Uitel, ro. IV. ís. 9.
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Hoanšti synové* Djepisná povídka od Jos. Brauna.
v

S 8 obr. Vnc. erného a se životopisem i podobiznou spiso-

vatele. Cena i K 30 h (65 kr.), váz. 1 K 60 h (80 kr.), pro

leny „Dd. Kom." 60 h (30 kr.), váz. 80 h (40 kr.).

Ze mnohých úvah o povídce té vynímáme:

Jest to roztomilá povídka, zábavná, pouná i ušlechující,

psaná s ohném nadšení pro vlastní domov. To teplo, ta velá

vroucnost a láska k vlasti, rodné ei, která sálá z povídky té,

mohla jen vytrysknouti ze zlatého srdce spisovatele, jakým byl

Braun. Vypravování jest lahodné, vábné, nkteré kapitoly zvlášt

znamenité. Všecka úprava spisu jest vzorná Neváháme tvrditi,

že povidla ta jak umleckou cenou tak i úpravou peváží adu
jiných spis pro mládež, že jest to spis po všech stranách vzorný.

„Dd. Kom." vydavši jej vykonalo dvojí záslužný in: Podalo

dtem vzornou knihu a dstojn uctilo památku zesnulého spi-

sovatele, jehož podobizna i struný životopis jest pipojen. Mimo
to ukázalo, kterým smrem hodlá pracovati též pro mládež, jíž

patí spisy nejen esky ale i eským duchem psané. Jest nyní

povinností každého eského uitele
f
aby všemožn podporoval snahy

„Ddictví Komenského".
Beseda uitelská, ro. XXV. ís. 41.

Slova hýbají, píklad táhne. Historická povídka tato však

není než píkladem z historie vzatým, jak školou eskou vdomí
národní a ctnosti vlastenecké mohutnji a se vznášejí, školou

nmeckou však dti rodi, eských se odnárodují, potom jazykem

a dobrým mravem eským pohrdají, a tak nejen pro náš národ,

kde každého muže potebí, jsou ztraceni ; ale k hanb vlasti roz-

množují ady našich škdcv . . . Kéž povídka tato dostojí svému

úkolu ; kéž oteve oi tm echm, kteí nevidí, jak dti jejich

v nmeckých školách na duchu se otravují ! Zpsobilosti k poslání

tak dležitému dostává se ií zajisté mrou vrchovatou! Posky-

tuje vrný obraz své doby, seznamuje nás s obyeji našich pedk ;

tenám pak v historii mén sbhlým dává pod arou pípadná

vysvtlení slov a vcí neobvyklých neb málo známých-. . . Do-

poruován ji není teba. Nebude zajisté v krátkém ase scházeli

v nižádné knihovn školní a dojde takové obliby, jaké se téší

chvatn známá kniha „Srdce*.

eská škola, ro. XV. ís. 29.
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. . . Spis ten jest vypraven stkvostn; „Dd. Kom." uinilo,

se síly staí, aby eské mládeži dostal se do ruky spis v každéin
ohledu vzorný, jakých máme dosud neveliký poet . . .

Zvykli jsme si píliš na frási : „Knihu tuto mla by každá

školní knihovna si opatiti" — a nevšimneme si jí. Tenkráte

však ti, kdož kupuji knihy pro dti, pedem pomýšleti musí na

zakoupení tohoto užiteného spisu . . . Nuže, rozlétni se, vzácná

kniho, po vší vlasti a bav, burcuj, napravuj

!

Komenský, ro. XXI. ís. 50.

Zesnulý Jos. Braun obral si za úkol v povídce ze stol XIII.

podat i rozdíl mezi vzdláním na základe jazyka mateského

a na základe cizím, nminy. Ukazuje dsledky z toho rozdílu

plynoucí a pipojuje pouení: jediné ten, kdo vzdlán jest na základ

mateštiny, mže skutené také mít i cit pro svj národ a jeho

minulost, mže osvdit i se opravdovým vlastencem. Myšlenka

v naší dob, kdy školy snaží se pokud možno nabývati rázu ná-

rodního, kdy pokládáme školy naše tím za dokonalejší, ím lépe

hoví individualit místní a tedy také kmenové, zajisté naprosto

správná.

Paedag. rozhledy, ro. VII. ses. 1.

Povídka ta eší dmyslným zpsobem, djem zajímavým, na-

pínavým otázku, která hýbe duší a srdcem každého upímného
echa, otázku o dležitosti a váze vyuováni mateským
jazykem , . . Psychologickým rozvojem dje dmyslné líí, jak

v cizí škole a spolenosti nepátelský duch -jako lstivý had do

srdce eského se vkrádá, jeho cit otravuje, až konen je proti

rodné zemi, proti vlastním bratím zatvrzuje a nenávisti plni . . .

Uiteli, hled, aby každé dosplejší dítko ovanul zdravý,

eský duch knihy Braunovy

!

Posel z Budce, ro. XXIV. ís. 44.

„Horanští synové"4

jsou djepisnou povídkou první tídy;

jsou vzorem, jak historické povídky mly by vypadat i, by jednak

po stránce vcné piléhaly vrn k celému ovzduší své doby,

jednak aby skýtaly hojn onoho užitku ormálného, jejž vyhle-

dáváme v djinách pro potomstvo, mající uiti se z chyb a ctností

pedk svých. Tchto obou zetel šeteno v knize této známe-
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nit. V píin prvé dodán mládeži pkný obraz z doby rychlého

rozvoje mst v echách protžovaných ve prospch pisthovalc,

však na škodu domácích králem Pemyslem Otakarem II., což

ukázáno velice zdaile na sebevdomých, rychle bohatnoucích^

však cizinsky smýšlejících mšanech kutnohorských. Prostý a

poctivý život na starých tvrzích tehdejší šlechty domácí, jej 1

'

udatenství v boji a ochota ku pomoci vzájemné v ase nebezpeí,

zvlášt názorn podán barvitý obraz veejného klání rytíského

doby oné. Ve píinách vychovatelských pak v rámci píbhu ne-

velkého podáno .zde tolik stkvostných závru, vystiženo tolik pravd

jako stvoených pro nynjší dobu vlažnosti a lhostejnosti vlaste-

necké, že již tím pichází kniha — na pomry peetných rodin

našich výtenou jsouc buditelkou a rádkyní — zrovna na zavo-

lanou, i nelze jí ani dosti vele doporuiti odrostlejší mládeži

naší a její vychovatelm. Uitelské noviny, ro. XI. ís. 45.

Spiskem tím zahájilo Dd. Kom. velmi šastn adu spis pro

mládež vyhovujíc požadavku v polit, listech pronesenému, aby i u nás

do dtské duše literaturou v psobivé, pístupné form vnášeny

byly ty národní idee, které ovládají smýšlení a cítní našeho

lidu. . . . Tento spis vydá za tucty jiných t. zv. "historických

povídek«.

Vná škoda, že ta nadaná hlava hnije, kteráž tolik vzácných

vdomostí djepisných chovala, jak z každého ádku patrno, kteráž

tak dojemné dovedla lásku ke všemu eskému probouzeti. Úprava

knihy je taká, jakéž si jen páti dovedeme: papír krásný, pevný,

tisk sliný, zetelný, obrázky dokonalé od eského umlce malíe.

Však D. K. podniklo náklad nemalý (509 zl. 62 kr.). Proto

pimlouváme se, aby nejen kaMú škola- o zakoupení Ho.
syn žádala, ale aby uitelé se piinili, k<1e toho lze,

by obee spis tento ve více výtiscích do škol. knižnic
zaopatily, po pípad, aby se o rozšíeni v roflinách

postarali. Vstník škol., ro. III. ís. 2.

Výbor ku zkoumáni sjsil pro mládež v Praze vele dopo-

ruil povídku tu pro žáky škol obecných, mšanských i stedních.

K tisku se pipravuje „ Roenka," rozhled po školství a

paedag. písemnictví u nás i v cizin, a metodický spis z oboru

vyuování jazyku mateskému.
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